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للناشر حمفوظة الطبع حقوق
التراث وخدمة الدراسات فرع
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الدامع واملزن اهلامع الغيث
ترمجة يف

بانافع عبدامللك بن عبيد الشيخ
ـ١٠٠٦ت(  )ه
داخليالغالفال
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القرآين املطلع

هو﴿ يحذَرأَمَّن وقائماً ساِجداً الليِل آناَء قاِنت
ـِذين ال ـتِوي يس هلْ قُلْ ربِِّه رمحةَ ويرجو اآلِخرةَ

يعلَمونَ ال والِذين ـو. يعلَمونَ أُول ـذَكر يت ـا إمنّ
ِللِذين. اَأللباب ربَّكُم اتَّقُوا آمنوا الذين ِعباِد يا قُلْ
ِإمنّاأَحس واِسعةٌ اللّه وأَرض حسنةٌ الدُّنيا هِذِه يف نوا

ِحساٍب ِبغِري أَجرهم الصَّاِبرونَ  . ﴾يوىف

]١٠-٩: الزمر[
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اإلهداء

الشَّيِخ سالالِت بانافعإىل عبِدامللك بِن ..عبيِد
ـاحل الص السَّلَِف مناِذِج إىل حقّاً املُتطَلِعني ،وإىل

مكَذبني وال مغاِلني ..غري
الترمجة هذه .. أُهِدي

أَنْ األمثلِة، هِذِه على اطلَع ممَِّن بالسُّاللة، وأهيب
ـلَحاء الصُّ حلُوِم يف اللّه ـق.. يتَِّقي الطري ـِة .. أئم

الفَِريق ـى.. وشيوخ عل النَّاِر يف النَّاس يكُبُّ وهلْ
حصاِئد إال ؟مناِخِرِهم أَلِْسنِتِهم

املؤلف
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احلال شاهد

كلِرعمعاش الفانية،اإلعراِضضاً احلياة عن
حطاِم يف ناظٍرزاهداً غري مها، ذوا يف للناس

عم اللّهفضالً عباد من كان من إال أيديهم يف ا
معهم فله النبوي، البيت أهل من أو الصاحلني

مظهراً واالنطواء، األدب ـمام ـدقت ص هلم
ماحملب ـزة، قلِبن من هلم وعالً ـمه ـةَِل املكان ه

طم املترتبالرفيعةَ الثواب من اللّه عند فيما عاً
األسباب إقامة .على

بانافع حممد بن أمحد أبوجنمةاملؤرخ
عبيد((  الشيخ ١١ص))ترمجة

 



 

 )١٠(



 

 )١١(

األح الشيوِخ تراِث حلفظ األسباب، هيَّأَ الذي اللّه ـاب،حنمد ب
ـلْ نعم م ـ ـ ل وإن ـاحلني الص وحبِّ اإلسالِم نعمة على ونشكُره
ـه لقول بركَِتِهم، ويف ومنهم معهم يكتبنا أن املوىل سائلني بعملهم،

م ـ وسل وآله عليه اللّه أَحب((: صلى من مع ـالة))املرُء والص ،
ـ املق ـِض احملَ العبِد حممٍد سيِدنا احملبَّب، احلبيِب على رَّب،والسالم

ـهجهم من ـهج انت مِن وعلى األعالم، وصحابته الكرام، آِله وعلى
األن ربِّ لرضاء طلباً سبيلَهم ـوموسلك ي إىل ـذا ه يومنا ِمن ام،

.الدين
ـذين ال ـر العاش ـرن الق رجاِل ألحِد موجزةٌ ترمجةٌ فهذه وبعد
بتصرٍف نقلتها العباد، م وانتفع البالد، وأحواهلُم أخبارهم عطرت
ـأيب ب املعروف بانافع حممد بن أمحد الشيخ كتبه قدٍمي خمطوٍط من
ـيخ للش كانت وريقاٍت من التقطه أنه اللّه رمحه أشار وقد نجمة،

باجفري بلحاج عبيداحلَسن الشيخ له املترجم معروضةٌتلميذ وهي ،
ـتطاعيت اس ـدر قَ حاولت ولكين ؛ وعباراته العصر ذلك بأسلوب

امل اإلسالمتقريب رجال حقيقة عن يقرأ كي املعاصر جليلنا .. فهوم
األعالم التصوف الزمان.. وأئمة .بلسان
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ـار، واألخب األحداث أعاجيب الترمجِة هذه يف القارئ وسيجد
واألخيار اخلري الكراماتومناذج ـا)١(وبعض م صدقوا رجاٍل من ،

بال من عبيداً الشيخ أن وخاصةً عليه، اللّه ـاراتعاهدوا إش قَلت ٍد
إن إذ وأعالمها، برجاهلا يعتنوا أو يذكروها أن املعاصرين املؤرخني
أعالم وببعض حبضرموت ـمت اهت والتراجم التاريخ كتب غالب
ـاطق املن عن وغفلت وأبني، وعدن وزبيد كصنعاء اليمن عواصم

د ـالد ب وتشمل حضرموت، إىل عدن بني ما وهي ـةَالوسطى، ثين
وأرضوالعوالِق منوالعواذِل حوهلا وما وحجر وبيحان الواحديِّ
.البالد

ـرموت حبض املؤرخني عند تسمى كانت املناطق أرض((وهذه
الع))القبلة سافر ومنها ـي، وس ـرمي ت إىل م ـ العل طلبة من ونؤديد

ـابع الس ـرن الق بني ما والتلقي واألخذ م ـ التعل سبيل يف وعينات
                                                           

خالفاً) ١( املؤلف هذا يف عبيد الشيخ كرامات بعض نقل يفاعتمدنا ـه علي اعتدنا ملا
ذات ـات الكرام هذه وقائع من كثريا ألن وذاك ، السلسلة هذه من التراجم بقية

ـذهصلة ه فأثبتنا التاريخ، يف املطمورة والشخصيات املناطق بعض أمساء بورود
لتوثيٍق التعرفتارخييٍّالكرامات يف الراغب وسيجد له، املترجم عصر مع يتالءم

كتابنا يف وجتاوزها املادة هذه إيراد من موقفنا االتصاف((على مطلوبه،))شروط
ترمجة يف فصوال هلا خصصنا أننا املقدم((كما الفقيه األعظم هذه)) األستاذ ضمن

يف وكذا عبالسلسلة، الشيخ باعلويدترمجة عبداهلل والشيخ السقاف  .الرمحن
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الراووالثامن القرن إىلحىت الطالب هؤالء وعاد اهلجري، عشر بع
بني وربطوا اللّه، إىل والدعوة م ـ العل فيها ونشروا م ومضار قراهم

ا وعبادا ا عادا كافة يف وحضرموت القبلة أرض .بالد
ـالد ب يف ـه اللّ إىل الدعوة مناذج من منوذج عبيد الشيخ وحياةُ

ـ ـن ب ـادة الس مدرسة راية حتت حوهلا، وما ـويالعوالق عل ـي
ـبري الك ـيخ الش ـور ظه ـان إب وخصوصاً حبضرموت، القاطنني
ـد عبي الشيخ به ارتبط الذي عينات، صاحب ـم سال بن بكر أيب
يف ـد بع فيما ظهوره كان بل إليه، منسوباً وصار بأسانيده واتصل

بربكته العوالق .أرض
كان ـم سال بن بكر أيب الشيخ مظهر أن إليه اإلشارةُ جتدر ومما
ـةً وخاص األخرى الروحية املظاهر من كثرياً يفوق املرحلة هذه يف
ـوا حيكم أن ـتطاعوا اس وتالمذته ذريته إن حبيث القبلة، أرض يف

اليت ـزالبالد بعضن وتوىل ـمال، وال للسالح احلاجة دون ا لوا
بإشارته احلكم يافٍع بالِد يف ـانُ. تالمذته ـ ـط ـل س ـل ـ ورح

باقب بن صالح ِنصابيشبم إىل وحتول يشبم سلطنة عاصمة من
بن عبيد الشيخ ظهر ـما يفعبدامللكل الكبري الروحيِّ ـمظهر بال
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ـال حب ـاً معترف عبيد للشيخ مقالته السلطان عن وأُِثر العوالق، بالد
ونفوذه ومقامه جِفري((: الشيخ يف سيفاِن ـمع جيت .))ال

ألتبا القبلة أرض من الكثري ـاوتوطد م وذريته بكر أيب الشيخ ع
القبائل على نافذٍة روحيٍة مناصٍب سلطِة أو حكوميٍة سلطٍة مقاِم بني

.والدول
باعلوي آِل وطريقةَ مدرسةَ العوالق بالد يف عبيد الشيخ وأرسى

ووج النافذ، الروحي املظهر من غاية ـكمع تل أهل من العشراِت ه
لط بانافع آل أيضا قبيلته ومن ـرموت،البالد حبض ـم ـ العل ـب ل

ـن م املشايخ أولئك من الكثري وخترَّج الطريقة سري بذلك ـمكن فت
وسي وعينات ـوفريؤترمي ال باخلري وعادوا ـمسيلة، وال والغرفة ون

ـور وأح ـاٍب وِنص والصعيد يشبم يف وانتشروا الكبري، ـمدد وال
ـة واإلمام ـدريس والت القضاء مهمة وتولوا وغريها، ـمحفد وال

الناسواخل بني واإلصالح .طابة
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ـن م ـة جمموع هم والعوالق اليمن، بالد من جزٌء العوالق بالد
املتاخم اهلندي احمليط سواحل من ـمتدُّ ت مضاربها العربية، القبائل

بالد حىت بيحان((لليمن ـاً))قصاب غرب العواذل بالد ومن مشاالً،
بال شرقاًحىت الواحدي . د

قسمني إىل تنقسم العليا،: وهي ـاب،العوالق ِنص وعاصمتها
وخورة، ويشبم الصعيد ا مد السفلى،ومن وعاصمتهموالعوالق

السهول،أحور، ولَويقطنون ـاق واحل ـد احملف م مد ـة،ومن باخ
وجتمعهم األغنام، ورعي الزراعة على م حيا يف العوالق ـمد ويعت

العوالقأَواِصر وميتاز القدماء، املنطقة قبائلُ خصوصاً واحدة، عرقيةٌ
ـهم ورغبت وأهله، للخري وحبهم األرحيية ومهتهم النادرة بشجاعتهم
معهم، الدعوة أسلوب حيسن من وجدوا إذا م ـ العل إىل التوجه يف

دعوة وشعوباً دولةً العوالق احتضن ـوي((وقد النب ـت البي ))آل

ظه منذ ـاحبضرموت رجاهل ـة ومحاي ـرها نش يف وأسهموا ورها،
مع وقراهم، مناطقهم يف علوي ـي ـن ب ذرية من األفواج واستقبال
ـت البي آل ـن م العديد جعل مما واالحترام، واحلب التقدير كمال

أهلها مع ويعيشون املناطق هذه يف . يستقرون
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ـة وخاص التعاطف هذا إىل والتاريخ التراجم كتب أشارت وقد
ا ـالكتب ك األمر ذا ـاهر))الشامل((ملعنية ط ـن ب علوي للسيد

التابوت((و ـهم))بضائع قبل ـن وِم اللّه، عبيد بن الرمحن عبد للسيد
ـمنن(( وال ويف))املواهب احلداد، احلسن بن أمحد بن علوي للسيد

أحور((كتاب ِخمالف تاريخ يف اَألحور ـذه))الطرف ه ـامع جل
هل شاملٌ بسطٌ املسألةالترمجة .)١(ذه

مدينة من))يشبم((وأما فهي ومنشؤه عبيد الشيخ رأس مسقط
ا بأ ووصفت القدمية، النقوش يف ذكرها ورد القدمي، التاريخ مدن
ـات الفئ من مجلةٌ سكنها وقد التاريخ، يف القدمية التجارة مدن من
ـافع بان آل املشايخ ومنهم وتقلباته، العصور ممر على ـماعية االجت
كما اليوم، إىل ا مجاعات م أعقا من زال وال عبيد، الشيخ قبيلةُ
ـري اجلف آلُ ـادةُ الس اهلجري عشر الثاين القرن بعد فيما سكنها
ـا وحازوا أخرى بقاع إىل منها ذُرِّيَّتهم وانتشرت ا، وتكاثروا
ـنة احلس بالسرية أوائلهم وسار والتقدير، االحترام من العليا املكانة
ـة الدول يف النافذة هي ـمتهم كل صارت حىت املستحسنة والقدوة

الرعايا وبقية . والقبائل

                                                           
الطباعة) ١( حتت زال .وال
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ـن ب ـوي عل السيد العوالق بالد إىل منهم قدم من أول وكان
ـهري الش اجلفري الرمحن عبد بن علوي بن أمحد بن ـوىل((علي مب

ـِريس،))العرشة بت ـور املقب م ـ ـ سال بن بكر أيب الشيخ ـميذ تل
الوبقدوم ـاً ومقام ـداً جم ـاده وأحف ألبنائه أَسَّس املذكور سيدنا

صاحب ذكره ـمد((يضاهى، املعت عن: بقوله)١())التاريخ ونتج
ـل وص ـىت ح القبائل، قلوب يف اجلسيم والقَدر العظيم اجلاه ذلك

والذبلَة العصا أن خِفرياً)٢(بذلك تكون الثوب أحد)٣(من عن فضالً
السادة .أوالد

ـاندة املس موقف اجلفري آل السادة من بانافع آل موقف وكان
اآلباء مودِة حفظَ للجميع هيأ مما واألمور، األحوال كل يف والتأييد

احلنيف الشرع وإقامة والرعايا البالد .وخدمةَ

                                                           
ـري،) ١( اجلف حسن بن عبداللّه السيد كتبها اجلفري آل أنساب يف لطيفةٌ رسالةٌ هو

بعد تطبع م ـ  . ول

الث) ٢( طرف من خيوٍط أوجمموعة الفنت إلطفاء للشيخ املنتسب وحيملها برماً تربم وب
ظهورها عند  . احلروب

به) ٣( يستجار  . ما



 

 )١٨(

ـي ـن ب إىل العوالق ببالد املوجودون بانافع آل املشايخ ـمي ينت
ـاأمية، أمهه ومن ذلك، عن لديهم احملفوظة الوثائق حبسب وذلك

املصدر وهي جنمة، أيب بن حممد بن أمحد الشيخ وأوراق مكاتبات
ـيل، بالتفص ـة النافعي ـجرة الش هوية إيضاح يف اآلن إىل الوحيد

قوله فيها ورد ما :وملخص
الرحيم الرمحن اللّه بسم

وقَ من م ـ ليعل شأنه، عزَّ للّه ـأيناحلمد ب ـوم املرق هذا على ف
العالمة م ـ العال اجلدِّ من مسع من خبط ـدعبدامللكوجدت عب بن

بن علي بن اللّه عبد الفقيه خبط أيضا ووجدت بانافع، املخرمي اللّه
بن العليم قالعبدامللكعبد بانافع الرمحن عبد : بن

ـر بك أيب الفقري م ـ بقل مكتوبةً أنساباً وجدت فإين ـناوبعد ب
أمية، ـي ـن ب إىل نافع آل نسب أن نافع العليم عبد بن علي الفقيه

بن عبيد الشهري القطب الكبري الشيخ ذلك اللّهعبدامللكروى نفع
بن حممد بن أمحد اللّه إىل الفقري ذلك مثل ومسع آمني، وبربكاته به
وادي يف ـالقويرة ب ـار احملض ـد حمم بن أمحد احلبيب من جنمة أيب
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احل ومن بانافعدوعن، آل أن حبريضة، العطاس حسن بن أمحد بيب
عفان بن ـمان عث الشهيد إىل ـ. منتسبني .اه

بن علي بن أمحد بن م ـ سال السيد عن جنمة أيب ابن الشيخ ونقل
مثاله ما احملضار : عمر

ـمع ـ جيت كالب بن قصي بن مناف عبد بن مشس عبد بن أمية
ع م ـ وسل عليه اللّه صلى اللّه رسول ـاف،بنسب من عبد ـند إنف

ـن ب ـس مش عبد بن أمية بن العاص بن عفان بن ـمان عث سيدنا
بانافععبدمناف آل نسب يتصل . إليه

الشجرة كاتب روي: قال ـا كم خراسان، من منشأهم وأصل
ـة قري إىل م ـ ـ ث حضرموت، إىل ألبويِن إخوٍة ثالثةَ خرجوا م أ

ويف فيها، عقب وله هلا سكن فأحدهم عمد، يقالتسمى اهلجرين
بانافع آل ـب. هلم عق ـا ـه ول يشبم قرية سكن منهم والثاين

اآلن ـمني املس احليق آل وجد جدهم وهو االسم، ذا مشهورون
بو(( بن علي حسن((وجد،))بكرآل بن علي بوادي))آل القاطنني

ـ. عبدان . اه
هو نسبه ـنوتسلسل ب ـد عبي املربِّي ـدامللكالشيخ ـنعب ب

ـنعبدالر ب بكر أيب بن حممد بن نافع بن بكر أيب بن حممد بن محن
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األموي، إبراهيم بن ـوطنافع املخط ـل األص يف ورد ـا م حسب
النافعية يسمَّون،)١(للشجرة عريقٍة قبيلٍة من عليٍّ بنت فاطمةُ وأمُّه

يشبم بنواحي بادبيج .)٢(آل
كتابنا يف النافعيةُ الشجرةُ خدمِت األحو((وقد تاريخالطرف يف ر

أحور ـائق،))خمالف الوث بعض على اشتمل متكامل ضاف حبث يف
.واملشجرات

أهل املشايخ عائالت من عائلة يف يشبم بوادي عبيد الشيخ ولد
والكرم واجلاه م ـ .العل

وحسن اآلداب ولقنوه القرآن م ـ تعل إىل ووجهوه أهله به اعتىن
الصاأل األولياء واحترام عنه،احلنيخالق قيل ـذإ:وهلذا من كان نه

إىل متوجه وهو مشتغلبداياته وقالبه بقلبه تعاىل مناللّه بالطاعات
ـدق وص إقباله من بلغ حىت والصلوات، واألذكار العبادات نوافل

                                                           
كتابناأوقد) ١( يف كاملة األحور((ثبتناها الطباعة))الطرف حتت زال وال ،.
املخطوطة)٢( جنمةالترمجة  .١٠صأليب



 

 )٢١(

ـان وك القرآن، من ـمتني خت رمضان من يوم كل يقرأ أنه توجهه
كتب يف ـمراجعات وال املطالعات إىل بطبعه وقراءةمياال م ـ العل

ـوي البغ اإلمام تفسري قرأ أنه عنه أثر حىت وعلومه، التفسري كتب
مطالعة مرة .مخسني
الت كتب قراأما على مقبال فكان والرقائق ومطالعتهاءصوف ا

ومن وشب كرب أن بعد القشريية((هاخصوصا روض((و))الرسالة
ال))اإلرشاد((و))الرياحني اليافعيكالمها أسعد .وغريهابن

ـذكر ال حضرات وحضور السماع ألصوات استئناس له وكان
ـن م العديد ومجع إحيائها يف جهده يبذل كان إنه حىت صباه منذ

ذلك على .األقران
ـع م املعاملة وحسن احلسنة األخالق على جمبولةً فطرته وكانت
ـول القَب له وحصل وأحبته القلوب إليه مالت حىت والعام، اخلاص

وأ يفالتام، ـة الغاي ـغ بل ـد فق خدمتهم يف وتفانيه لوالديه بره ما
معهم واللطف . اإلخالص

يف ـداً زاه ـة، الفاني ـاة احلي عن اإلعراض كل معرضاً وعاش
ـن م إال أيديهم يف عما فضالً م ذوا يف للناس ناظر غري حطامها،
ـم معه فله النبوي، البيت أهل من أو الصاحلني اللّه عباد من كان



 

 )٢٢(

األ ـمام مت احملبة، صدق هلم مظهراً واالنطواء، ـزدب ـنن م هلم الً
ـب املترت الثواب من اللّه عند فيما طمعاً الرفيعةَ املكانةَ وعمله قلبه

األسباب إقامة .) ١(على
ـايخ املش ـاء أبن ـال ح ـه علي مما كثرياً صباه منذ خالف وقد
ـع م اجلميع مع اللّه إىل الفقر طريق نفسه من مظهراً ـمناصب وال

ـها حال ـوة ق من جيد ـما ل وذاك احلقوق، وإقامة واألدب لتواضع
؛ ـزوج يت م ـ ـ ول للنساء قلبه يِملْ م ـ ل إنه حىت لنفسه، وملكته
هلم حفظاً ذلك على ويعينهم به يستشريه ومن أصحابه يأمر ولكنه

احلرام يف الوقوع من عليهم .)٢(وخشيةً
ـ واس الروحي توجهه أن الشيخ هذا أحوال عجائب تعدادهومن

األرض، ـة ومعاجل باحلرث أهِلها غالب انشغل بيئٍة يف برز الذوقي
ـاهلم ح ـة خمالف ـع م والعمل املعاجلة من نصيب معهم له وكان

ـذاك آن نفسه عن قوله عنه أُثر فقد م، وعادا ـت: وطباعهم كن
ـي لنفس ـدةً جماه أياماً أطوي أن يوماً ونويت أعمل، وأنا أصوم

ع يف وأنا أيامفطويتها احلرث البمل ـلرعناء عم ـدِة وش وبذِْره

                                                           
ص) ١( بتصرف السابق،  .١٢-١١املرجع

السا) ٢(  .بتصرف٣صبقاملرجع



 

 )٢٣(

ـع)١(املسنا م وكنت ساعة، اجللوس ميكنين ال الليل إىل الفجر من
وختتلف كأحدهم، إال يروين فال فيه أنا ما وال حايل يعرفون ال ناٍس

ـق             دل ـي ولباس املاء بشرب ـي ـن وتطالب إليه وتتوق نفسي عليه
شداًداشو-)٢(جرم: أي- وسطي معلى ـ عت وكان املاء)٣(قوياً،

يف وقع حىت فمي من خيرج شيئاً فرأيت آيستها، حىت فمنعتها يتبعين
.) ٤(املاء

ـات املكْرم إىل ـةٌ وثاب وروح جوالةٌ نفس عبيد للشيخ وكانت
ـمرائي ـ وال املنامات، صدق ذلك أَورثَه حىت الصاحلات واألعمال

الواضحات رؤياه. الصاحلات ـاحلومنها الص السلف رجال لبعض
نفسه عن يقول هو فها عصره، وقبل عصره يف أمرهم ظهر : الذين

ـرام(( الك ـايخ املش السادة ومشاخيي ساديت يدي بني أنين رأيت
الشيخ وأخيه العيدروس بكر أيب بن اللّه عبد الكبري الشيخ األشراف

ليس علي الشيخ ولد أنين ورأيت السكران، بكر أيب بن عنديعلي
ـداً وال يل ـرف أع م ـ ل مطمئناً وكنت ذلك، يف ريب وال تردد

                                                           
والسِّناوساملَ) ١( باليدةنا اآلبار من املاء إخراج  .هي

القميص) ٢( حتت الداخلي اللباس  . هو

وممره) ٣( املاء  . جمرى

ص)٤( املخطوطة  .١٣الترمجة



 

 )٢٤(

يل فقال الش: غريه، يعين وهو أخيك، بيد أبخذْ عبداللّهايخ بن بكر
على يتبعان ومها أيديهما بني ـماشينا وت بيده فأخذت العيدروس،

.))أثرنا
ـل ب ـد، عبي الشيخ نفس يف عظيم أثر ومثلها الرؤيا هلذه وكان

يفك رغبةً بعد فيما حضرموت إىل لسفره القوي الدافع مبثابة انت
الرجال هؤالء أحفاد من بقي مبن .االتصال
مثاله ما املخطوطة الترمجة نص يف عبيد: جاء الشيخ أن وحكي

ـرموت حض إىل خيتلفان كانا أمرمها بداية يف عمر بن ربيع والشيخ
بامج معروف الشيخ لزيارة التجريد قدم باجابرعلى م ـ ـمعل وال ال

ـن ب أبوبكر الشيخ وكان عدهم، يكْثُر ممن وغريهم باعباد وحممد
ـنص يق ما وكثرياً اخلمول، غاية يف حالُه الوقت ذلك يف ـم سال

البادية يف .الصيد

 



 

 )٢٥(

صورته ما الترمجة نص يف ـهر: ورد ش ـل دخ ـما كل وكان
ـارجب نبين على هود النيب لزيارة عبيد والشيخ ربيع الشيخ رحلَ

وي والسالم، الصالة أفضل ـزوعليه باعباد،ن بغرفة الزيارة قبل لون
هود اللّه نيب شعب إىل ترمي إىل .ومنها

الشيخ على عبيد والشيخ ربيع الشيخ تعرُِّف إىل املترجم وأشار
وهو الزيارات، تلك يف ـم سال بن بكر الوقتأيب ذلك يف يزال ال

دائرةُ اتسعت حلضرموت الزيارات تكرار ومع اخلمول، حال على
اآلتية الفقرة يف سيأيت كما األكابر الشيوخ من والتلقي .األخذ

ـر األث م ـ هل كان األجالء، املشايخ من جبملة عبيد الشيخ انتفع
وا عزميته وتقومي فطرته شحذ يف مهته،العظيم يفرتقاء ـا وخصوص

واألخذ، الطلب :ومنهمبداية



 

 )٢٦(

عمرالصالشيخ بن ربيع  )١(ويف
                                                           

تسمى) ١( قرية يف عمر بن ربيع الشيخ وادي))املافود((ولد يفعرماأسفل ونشأ ،
ا إىل ـميل ت بدو البداوةبيئة كعادة املسافرين، على الطريق وقطع واألذى لشدة

ـو ه الطريق يقطع لصا حياته بادي ربيع الشيخ كان ولذلك اجلهات، تلك يف
من هلم))املقيط((ورجل يقال قبيلة ـت))عياش((امسه))املقابرة((من مجع ،

القواف على ويعتدون السابلة ينهبون فكانوا املهنة، موافقة صيتهمبينهم ذاع حىت ل
كامنني األيام بعض يف هم وبينما معاقبتهم، على جيرؤوا ـم ول الناس، وخشيهم

فقال محاره يسوق رجل أقبل إذ وِعرما شبوة بني املافود عقبة من: يف اللّه جار يا
ربيع الشيخ فقال اللقيطي، وعياش مما: ربيع اللّه نستجري وحنن اللّه، أجارك قد

ا فتاب فيه، ـنحنن م ـفر والس باألسباب، واشتغل الطريق قطع عن ربيع لشيخ
وشراء لبيع ونواحيها صنعاء وإىل القبلة أرض إىل ـي))الفوة(( حضرموت وه ،

ويف ـرموت، حض إىل ـزهلا وين احلرفية، الصناعات وبعض للطيب تضاف مادة
م، ـ ـع وانتف عنهم وأخذ واألولياء ـماء العل من جبملة اتصل الرحالت هذه

ـاروخاص واآلث األخبار من الكثري عنه روى باهرمز، عبداللّه بن إبراهيم الشيخ ة
األحرار املشايخ . عن

وهو كاملة سنة ربيع الشيخ حال على ـاءحالةيفومضت البك يف استغراق
ـاتوالذهول حب على إال يفطر وال كله الوقت يصوم وصار الناس على وتنكر ،

الع الشيخ عرب ذلك أثناء ويف ـمر، ـةت الغرف على باهرمز عبداللّه بن إبراهيم المة
ـل أج من وهو باعامر، م ـ سال باللّه العارف الشيخ ومنهم ا، بأعيا ـمع واجت
ـاة مبراع ـاهرمز ب الشيخ فأمرهم بعد، فيما ربيع الشيخ عنهم أخذ الذين املشايخ
ـكني الناس الفقراء بعض إن حىت كذلك األمر فكان به، ـمام واالهت ربيع الشيخ



 

 )٢٧(

                                                                                                                             
بكتابمن يأتيه باعباد الرياحني((آل عشر))روض عليه ويقرأ العصر صالة بعد

بشيء ـمه يكل م ـ ول كتابه طبق القراءة من فرغ فإذا .حكايات،
إىل ـروج اخل إىل ـه عزم حترك حىت اللّه شاء ما الغرفة يف ربيع الشيخ وبقى

ع شعت حىت العيش، شظف على صابرا بنفسه، جهاده واصل وهناك ـهوطنه، لي
ـذة، والتالم املريدون عليه ـمع واجت اللدين، م ـ بالعل اللّه وأنطقه احلكمة، ينابيع
وانتفعا عنه وأخذا الزماه أمحد، وأخوه ـملك عبدال بن عبيد الشيخ منهم وكان

عنه يقول عبيد الشيخ كان حىت عظيما، انتفاعا عمر: به بن ربيع وشيخنا سيدنا
أهل لذلك وهو الوقت، . شيخ

ربيعوروي الشيخ آذوا شبوة أهل أياأن ـر، البق بضفع ـروث،:ورموه ال
وأقبل أعالها على صعد وِعرما شبوة بني اليت العقبة إىل وصل ـما فل منها، فخرج

فقال أهلها على ودعا شبوة حنو ـدين: إىل وال ـق، العقي ـماء ـ بال ابتلهم اللّهم
أر عليهم وصلّى الطريق، وقطاعة الرقيق، وبياعة ـبرياتاللصيق، تك ـال. بع ق

يف املخطوطة((املترجم من : ٣٩ص))ترمجته باللّه نعوذ فيهم مشاهداً ذلك فترى
أوليائه وسخط . سخطه

ـل ورح ـرموت، حض يف علوي ـي ـن ب بالسادة ربيع الشيخ صلة وتقوت
م، ـ ـ سال ـن ب بكر أيب بالشيخ وارتباطه تعلقه جل وكان ومرات، مرات إليهم

ومواصال صالت كتابوبينهما أشار ذلك مثل وإىل ـالكني((ت، الس ـس ))أن

بقوله٤٢٠ص باهارون علي بن عبدالرمحن بن عبداللّه : للسيد
والسالم، الصالة أفضل نبينا وعلى عليه هود اللّه نيب بقرب السنني من سنة كنا

أيب الشريف عصره قطب سيدنا ـدالرمحنمع عب بن عبداللّه بن م ـ سال بن بكر
زيار يف منالسقاف رجل وكان هود، اللّه لنيب على))ةيخر((ة يتردد ربيع امسه

عنده من ربيع خرج بعدما األيام من يوما لنا فقال م، ـ سال بن بكر أيب : الشيخ



 

 )٢٨(

يف لقيه حيث عبيد، الشيخ م تأثر الذين املشايخ أجل من وهو
ـه مساع وِمن ومتابعته، بسِريه والتزم عليه، وقرأ العوالق بالد نواحي
امت حبضرموت باعلوي آل من املشايخ وأحوال أخبار عن أللشيخه

ـهم من ـمداد واالست م وزيار م االلتحاق يف والرغبة حببهم قلبه
بالده يف والتأديب بالتسليك ربيع الشيخ ظهر وقد عنهم، واألخذ
يف م ظفر الذين املشايخ من مجلة على والطريق م ـ العل أخذه بعد
والشيخ الغرفة رجال من باعامر م ـ سال الشيخ منهم كان رحالته،

إبراهي بهالعالمة انتفاعه جل وكان باهرمز، اللّه عبد بن .م
ـاه وأدن ـد، عبي الشيخ وتسليك بتأديب ربيع الشيخ اعتىن وقد
ـان وك الطريق، إىل التعطش وفرط الرغبة صدق فيه وتفرَّس وقرَّبه

ربيع بالشيخ انتفع وكالمها عبدامللك بن أمحد أخوه .) ١(معه
                                                                                                                             
أنوارها، من عينيه ميأل يقدر أحد ما الشمس كشعاع نور له ربيع، هذا أبصروا،

فيه ـملى يت أحد ما ربيع، نقف. انتهى. كذلك ـم الشيخول وفاة تاريخ على
األبرار رمحة اللّه رمحه ضرحيه، موقع وال  . ربيع

ص) ١( املخطوطة الترمجة يف هذا١٩ورد ظهر أنه ربيع بالشيخ عبيد الشيخ امتالء عن
جمالسهما وكانت واحد، وروح جسم ما فكأ وصفتيهما حاليهما على االمتالء

ونعمةً نوراين حاٍل وكشف ورمحةً ـاهرةًحتفةً ـةًظ ـمرينوباطن ـ مست ـا ومه
بالسعادة وأيامهم والشاهد، الغائب يعرفه وارد، إليهم الرمحة وسيل ـمدين مست

بتن م وأوقا واخلاصـزاهرة، للعام رمحةٌ فهما عامرة، احلق  . زالت



 

 )٢٩(

عبِداللّ بن معروف الصُّويف بامجَّالالشيخ  ه
حممد بن اللّه عبد بن معروف حممد بأيب الشهري الكبري الشيخ هو

إىلااملؤذن نسبته وترتفع ؛ مجال أيب أمحد بن حممد بن اللّه عبد بن
بامجال((قبيلة ـم)١())آل عل بيت أهل وهم حبضرموت، املعروفني

                                                           
قوله) ١( باعلوي عبدالرمحن بن الدين شهاب احملقق باللّه العارف الويل الشيخ عن : أُِثر

آلل نسائه،إن بعض جهة من عنه اللّه رضي الصديق بكر أيب يف نسباً مجال أيب
إىل: قال ـدمي ق زمن من ـماء العل بكثرة اخلاصية فيهم كانت النسبة تلك ويف

عنه اللّه رضي الصديق صدر يف وقَر الذي السر من إال ذلك وليس . اآلن،
يف بامجال((وجاء الشيخ بامجال : ))مناقب آل جد ـعإن مرت بن ثور هو

بالِد والةَ وكانوا ِكندة، آل))بور((شيخ ـهم من فأخذها حبضرموت، املعروفة
ـار وآب وحمامد مآثر ـزلونه ين مكان بكل هلم وكان شبام، إىل فانتقلوا جنار، أيب

ومساجد . وسقايات
عام رمضان من والعشرين احلادي يف اجلمعة ليلة بشبام معروف الشيخ ولد

القَبول٨٩٣ بروق عليه الئحةً املباركة رعايته حتت ونشأ والده، ِحجر يف وترىب ،
له قال بلدته صاحلي بعض إن حىت صباه، من ـر: والسعادة حض ـن م خبت يا

يف الشواف سعيد الشيخ فيه وقال العسل((وقتك،  : ))قصعة
خياله رأى ومن وقته حضر قد من سعد

 

ـل وقب ـه ترب م ـ لث قد من ـهفوز نعال



 

 )٣٠(

                                                                                                                             
ـاك هن والتقى الشحر، إىل والده به طلع ـم ث يسرية، مدٍة يف القرآن حفظ
ـه في ـرس يتف الشيخ فكان بافضل، بلحاج عبدالرمحن بن عبداللّه العالمة بالشيخ

الولد: ويقول هذا نورانية أعظم !ما
اراً و ليالً املساجد إىل يذهب وكان صباه، منذ اخللوة معروف الشيخ ألف

عنخيتلي متجرداً جلوارحه، والصيانة األدب كمال مع متقشفاً، قائماً صائماً فيها
الدنيا . أشغال

ـر عم بن عبداللّه بن عمر العالمة الشيخ ومنهم ـماء العل من مجلة عن أخذ
من إليه يسري وكان األخضر، باهرمز عمر بن عبدالرمحن الشيخ وصحب مجال،

إىل ويعود يوم كل هينن إىل وظهرتشبام طويلة، مدة ذلك على وبقي ليالً، أهله
باهرمز، عبداللّه بن إبراهيم والشيخ باهرمز الشيخ أخي ابن يد على فتحه إشارات
البيتني ذين له ـمثل ت حيث باهرمز، عبدالرمحن شيخه بأمر تاماً أخذاً عنه : فأخذ

ـي وِف ـل ِخ ـن ع الناس ـبيلُ:فقالواسألت س ـذا ه إىل ـا م
ـرٍّ ح بذَيِل ظَِفرت ِإنْ ـمسَّك ـلُت ـ قَِلي ـدنيا ـ ال يف ـرَّ ـ احلُ ـإن ـ ف

له قال م ـ إن: ث ـر تظف به ـمسك ت املماثل، عدمي األحرار، من إبراهيم إن
تعاىل اللّه .شاء

نفسه عن قال حىت بآدابه، متأدباً لَِزمه أَنْ ـت: فكان مكث سلوكي ابتداء يف
فيها منت ما سنة عشر أطعممخسة ما الكثرية األيام ـمضي وت اراً، وال ليالً ال

ـرقين يط م ـ فل للنوم، طلباً مضطجع وأنا القرآن نصف قرأت ورمبا غذاءاً، فيها
.نعاس

ـتقامة واالس م ـ والعل األخالق بكامل ظهر العام النفع مقام يف ظهر ـما ول
قيل حىت زمانه، يف له نظري ال الذي يوماً: والكرم عليه فتح منإنه محالً خبمسني

ـى عل ذاته اليوم يف بتفريقها فأمر اجلهات، بعض من حمبيه بعض أرسلها ـمر، الت



 

 )٣١(

كرام، ومشايخ أعالم ـماء عل حبضرموت وأكثرهم وتقى، وصالح
س ودنياوقد ِديناً جهتهم أهل م .عد

ـرموت حض على تردده خالل به وانتفع عبيد الشيخ عنه أخذ
ـروف مع ـيخ الش مستقرِّ ِشبام ببالد املسافرين قوافل ـمرُّ ت حيث
ومزيد االعتناء كاملَ معروف شيخه من عبيد الشيخ ونال ومثواه،

والدعاء والنظر .الرعاية

                                                                                                                             
طعام أمحال بعشرة آخر يوم يف له وجيء شيء، منها لبيته يبق م ـ ول البلدة فقراء

حينها يف ـه. ففرقها قول عنه أُثر حىت واالجتهاد م ـ العل من عظيمة مرتبة : وبلغ
يسألين أن أراد فليسألمن األربعة املذاهب يف شيء . عن

نفسه عن ويقول أساء، عمَّن ـم واحلل الصفح عنه أجد: ويؤثَر ال إين واللّه
ـذا ه ضرب أحدمها علي دخال رجلني بني فرق ال بل صديٍق، وال عدوٍّ بني فرقاً

ـمعول بال رأسه-الرأس إىل على-وأشار بيده وضرب القدم، هذه قَبَّلَ واآلخر
. دمهق

بقوله باعلوي السكران بكر أيب بن علي الشيخ الشهري الويل السيد : ويصفه
بتقدميه العترفوا املشايخ أدركه لو اللّه، آياِت من وآيةٌ وحده أمةٌ معروف الشيخ

أيضا. وسبِقه عنه يقول يف: وكان ومعروف السماء يف معروف معروف الشيخ
. األرض

الشيخ وفاة ـنةوكانت س صفر شهر من عشر اخلامس السبت يوم معروف
األبرار٩٦٩ رمحة اللّه رمحه سنة، وسبعني ستة حنو من. وعمره مواهب((انتهى
السلسلة . ٢٤١ص))الرؤوفبالر هذه ضمن ترمجة له أفردنا  .وقد



 

 )٣٢(

العِفيف بلوعار أَمحد الشيخ
اهلجرين تربة أنمقدم ـذكر ي األولياء، الرجال كبار من وهو ،

العمودي عيسى بن سعيد ـدالشيخ ق كانت ـما ول ، ابنته تزوج
ـام، القي عن فترةً سعيد الشيخ من رأت والدها مع ليالً القيام أَِلفَِت

الثاين يومها وقالتفرجعت ا والد مقام: إىل له ما ليله؟هذا ! يف
والد هلا ـل: هافقال وأرس ؟ ـه ليلت يف يفعله ماذا وانظري ارجعي

له فقالت خبربه، يأيت أن ألجل مرسوال ـر: معها الفج قَرب إذا إنه
ويقول جيلس ـم ث ليصلي، مرة،.. أنا.. أنا.. أنا: يقوم كذا كذا

ال إىل اخلرب وصل هلافلما قال بلوعار سعيد بن أمحد املقام: شيخ هذا
إليه وصلنا ما املنادي. .الذي على يرد سعيد الشيخ أن إىل : إشارةً

؟ تائب من هل أال ؟ مستغفر من هل .إخل.. أال
ـل أه يتداوله دعاء سعيد بن أمحد ـضوللشيخ وبع ـرين اهلج

مكتوب وجدناه القرآن ختم عند به ـناملتعلقني م املشايخ أحد عند ا
عفيف بن عنهآل كتبت موجزة نبذة ـيس،ضمن اخلم ـة ليل تويف

عاماخل الثاين ربيع شهر من ـ٦٣٢امس .ه



 

 )٣٣(

إبراهيم باهرمزبنالشيخ عبداهلل
على تردده خالل االنتفاع غاية به وانتفع عبيد الشيخ عنه أخذ
ـن م عبيد الشيخ حِظي وقد عمر، بن ربيع شيخه مع حضرموت
ـر ذك ـمجالسة، ـ وال والصحبة واإللباس باإلجازة إبراهيم الشيخ

ع بن احلسن الشيخ عبيد،ذلك للشيخ ترمجته يف باجفري بلحاج لي
ـن: وقال ع ـه جمالس بعض يف عبيد للشيخ قال باهرمز الشيخ إن

لنفسه هذا((: جماهدته على هذا انطبق ما سنة عينيه،))ثالثني يعين
اللّه،إشارة ذات يف نومه لهلعدم قال م ـ ثناًء،: ث ليس عبيد يا هذا

ا عليها مضى اليت الطريق هذه ـ. لسلفإن صاحب. اه ووصف
بقوله جماهداً: املناقب عابداً ناسكاً الشيخ هذا .)١(وكان

 

                                                           
ص) ١( السابق .٥٧املصدر



 

 )٣٤(

باجابر اللطيف عبد بن أمحد عندل((الشيخ ))صاحب
)١( 

ـذائع، ال ـيت الص م ـ هل كان الذين األكابر املشايخ أحد وهو
ـرموت، حض ـواحي ن يف الشاسع ـمقام وال الرائع، ـمظهر وال

عرف دوعن، وادي ـنوخاصة وحس ـائل، والفض ـمكارم ـ بال
ونشر ومرباته، اخلري أعمال يف األيادي له الشمائل، وزين السمت

أوقاته كافة يف اللّه إىل والدعوة م ـ .العل
بن عبيد الشيخ عنه ـىعبدامللكأخذ عل ـرر املتك تردده خالل

ـيخ الش صار حىت عمر، بن ربيع الشيخ شيخه من بإشارة الوادي
ا ضيافة يف ميكث والشهرينعبيد الشهر بعندل أمحد .) ٢(لشيخ

املخطوطة ترمجته يف املترجم احملقق((: قال الشيخ مشاخيه ومن
ـاال من ـه من نال فلقد عندل، صاحب باجابر عبداللطيف بن أمحد

قال التحكيم منه طلب وعندما ـاب: عظيما، الكت يف ـك أُحكم
قال ـ: والسنة، أه ـيت جه ـل أه إن حيث ذلك أستطيع ال لإين

                                                           
ح) ١( مدينة من قريبا تقع حضرموت وادي قرى من قرية منعندل وكالمها ريضة،

التاريخ يف الشهرية  .املدن

السابق) ٢(  .١٨صاملصدر



 

 )٣٥(

بداوة-))شرجة(( ـا-أهل م ـى عل فحكمين وجهل، زرع وأهل
والسنة الكتاب من استطاع ما على فحكمه منها، .) ١(استطعت

 
باناِفع عبدالغفاِر الشَّيخ

ورعايته بنظره عبيداً الشيخ خصَّ الصاحلني، يشبم بالد من وهو
والوال النجابة فيه يتفرَّس وكان صباه، يف كان ـكمنذ ذل ذكر ية،

ص يف ـن٢٣مترِمجه فم وشبابه، صباه يف أحواله بعض ذكر عند
قوله عبيد: أي-وكان: ذلك ـدخل-الشيخ ي أمره بدايات يف

بن صالح السلطان يوما فرآه القرية، ميدان إىل رأسه على باحلطب
فقال بانافع، الغفار عبد الفقيه وعنده أال: باقب الغفار عبد فقيه يا

إىل ـهترى وأهل ـه بأبي ـت مش هكذا، يفعل عبدامللك الفقيه ولد
عبدالغفار الشيخ فقال أدب، إىل حيتاج ـذا: وأوهنهم، ه صالح يا

ـه، بركت يف ـنا عش وأنت حنن ـمنا سل وإن عظيم، شأن له يكون
وأهل صالح والسلطان هو وصار الغفار عبد الفقيه قول اللّه فحقق

بركته يف ـمغرب وال املشرق .اجلهات

                                                           
السابق) ١(  .٢٣صاملصدر



 

 )٣٦(

نفسه: املترجمقال جاهد ـد: أي-وإمنا عبي ـذه-الشيخ
القضاء، والية يف به متعلقني اجلهة وأهل الدولة إن حيث األحوال،
القضاء من أعذروه م ـ ث وآخره، عمره أول اخلمول طريقه وكان

ـم ث العبادة، يف ـزفتبتَّل التحكيمن لطلب الرحلة يف .)١(ع

أمح بن عبدالرَّمحِن باعبَّادالشَّيخ د
ـه مثال مبا املخطوطة الترمجة صاحب ـبري: وصفَه الك ـيخ الش

وكان الزاهدين العباد اللّه عباد بقية الزاهد اجملاهد الناسك السالك
عباد أمحد بن الرمحن عبد الدين وجيه ـمني للعال ارتبط)٢(رمحة ،

ونال به وانتفع باعبَّاد، غرفة على تردده خالل عبيد الشيخ ـهبه من
ـدوة وق جليال شيخا وكان املودة، وصدق واإللباسات اإلجازات

به .يقتدى
مثاله ما عالقتهما عن الترمجة صاحب له: كتب : أي-حصل
ـذكور امل الرمحن عبد الشيخ مع عبيد ـة-الشيخ كرمي ـالس جم

ـة واأللف ـة احملب صفاء عبيد الشيخ على منها ظهر قدمية، وعنايات
ع يقيم فكان شيخهالشافية، وجود مع والثالثة والشهرين الشهر نده

                                                           
 .السابقاملصدر) ١(

السابق) ٢(  .٥٨صاملصدر



 

 )٣٧(

ـعد وأس ـاالت احل م ـ أت عن تعبِّر األوقات وكانت ربيع، الشيخ
أشتات غري من األحبة باتفاق . السعادات

ـب قل ـن ع ا كأ فتجيُء بأحواهلم تنيب مجيعاً خواطرهم كانت
دأَب ـان وك والوداد، احملبة وصفاء األحوال باتفاق وذلك واحد،

ـي الش ـاد: أي-خهذا باعب ـدالرمحن عب ـيخ ـةَ-الش الطاع
لعامة والدعاء واألوراد والرواتب العبادات أنواع يف ـمجاهدةَ وال
الوقت قائماً صائماً اخلمول مؤثراً خواصهم، يف والرغبة ـمني املسل

عنه اللّه رضي فقال ذلك، يف له قيل حىت مقرباً: كله، لنفسي أقول
املسافة ـة،ِاصِبر: عليها الليل يكون ما أدري فما اليوم، نفس يا ي

ـاً معتكف ـذا ه على فعاش غداً، يكون ما أدري فما الليلة وقومي
ـان ك حىت واألوراد واألذكار التالوة على املسجد يف نفسه حابساً

عظيم شأن .) ١(له
                                                           

يف) ١( وهو لترمي، زيارته أثناء املذكورين املشايخ من جبملة وانتفاعه ـذه أخ ـان ك
بعينا م ـ سال بن بكر أيب الشيخ زيارة إىل ـةطريقه الترمج يف ـك ذل ـر ذك ت،

مثاله مبا حضرموت إىل عبيد الشيخ دخول ذكر أثناء ـيخ: املخطوطة الش فأذن
وقال حضرموت إىل بالسفر عبيد للشيخ عمر بن ـت: ربيع أن ـذ تأخ ـاك عس

ـه، اللّ عبد بن م ـ سال بن بكر أيب الشيخ عند إىل حضرموت يف طوفة وإخوانك
اللّ أعاد وشهرته، ظهوره وقت أول بطنوهو فسافروا اجلميع، بركات من علينا ه

مثل األشراف، السادة من أعيان وفيها اللّه محاها ترمي أتوا حىت حضرموت وادي



 

 )٣٨(

ـم سال بن أبوبكر ِعينات((الشَّيخ ))صاحب

بن عبيد الشيخ معرفة ـنعبدامللككانت ب ـر بك أيب بالشيخ
ـر، بك أيب الشيخ واشتهار ظهور قبل وذلك العهد، قدميةَ م ـ سال

ص املخطوطة الترمجة أشارت ذلك عبيدا٢٥ًوإىل الشيخ إن حيث
عام كل هود اللّه نيب زيارة يف وخاصة حضرموت على يتردد كان
ذلك يف ـم سال بن أبوبكر الشيخ وكان عمر بن ربيع شيخه برفقة

يف اخلمولالوقت .حال
وأيضا ومقامه حاله وكرب ـم سال بن أبوبكر الشيخ برز ـما ول
عبيد الشيخ زيارات تكررت واشتهر بالده يف عبيد الشيخ حال كرب
جلملة حاوية اشتهاره بعد األوىل زيارته وكانت بكر، أيب الشيخ إىل

مثاله مبا ترمجته سياق يف املترجم ذكرها األصحاب :من
                                                                                                                             
ـوي عل ـن ب ـد أمح ـيخ والش العيدروس، اللّه عبد بن احلسني بن أمحد الشيخ
اللّه نفع وغريهم السكران، بكر أيب بن علي بن حسن بن حممد والفقيه باجحدب،

والشي ـنم، ب حسني الطريقتني يف العالمة م ـ العال الفقيه باللّه العارف الكبري خ
دخل أن إىل ليايلَ ترمي يف فمكثوا اجلميع، أسرار من علينا اللّه أعاد بافضل اللّه عبد
عنه اللّه رضي أسفاره وكانت بال، وأنعم حال ـم أت يف وهم رمضان شهر عليهم

شيٌء يكن ـم ل وأعياداً، وطرفاً اللّهتحفاً زاده حمبوب، مجايل ألنه أسفاره من ألذ
م ـ سال بن بكر أيب الكبري الشيخ عند إىل ترمي من توجهوا م ـ ث فضله، ـ. من اه

السابق  .١٦صاملصدر



 

 )٣٩(

قل امتأل أن بنبعد عبيد الشيخ ـتعبدامللكب البي آل ـة مبحب
ومريده مِحبُّه ومعه يشبٍم من رحلَ حضرموت، يف القاطنني النبوي

ـلاالغزايل فاض ـن ب م ـ وسال مرشد وخادمه الغزايل اللّه عبد بن
و باجفري، بلحاج علي بن ـزواحلسن شيخهن لدى الغرفة ببلدة لوا

بالغر مدة ومكث عمر، بن ربيع إىلالشيخ بالسفر له يؤذن م ـ ل فة
عبيد الشيخ خاطر تردد من ربيع الشيخ ـمه يعل ـما ل حضرموت،
له وقال له أذن العزم وصدق اخلاطر قَِوي ـما ل م ـ ث السفر، : يف

ـن(( ع وتأخذون حضرموت يف طوفة وإخوانك أنت تأخذ عساك
ـم سال بن بكر أيب  . ))الشيخ

دخلوا حىت معه مبن عبيد الشيخ ـذاكفتوجه آن ـا وفيه ترمي إىل
عبداللّه بن احلسني بن أمحد الشيخ مثل األشراف، السادة من أعيان
ـن ب ـد حمم والفقيه باجحدب علوي بن أمحد والشيخ العيدروس
ـل العام م ـ ـ العال ـه الفقي ـيخ والش بكر أيب بن علي بن حسن
ـه مع ـن وم عبيد الشيخ عنهم فأخذ بافضل، اللّه عبد بن حسني

مدة م ذلكوارتبط من رمضان شهر عليهم ودخل ترمي يف إقامته
رمضان شهر وخالل ، ترمي مبدينة بال وأنعم حال أمت يف وهم العام
وأضافهم م ـ سال بن أبوبكر الشيخ واستقبلهم عينات إىل توجهوا



 

 )٤٠(

ـر بك أيب ـيخ الش بلقاء عبيد للشيخ وحصل مبقامهم، تليق إضافةً
معرف أول وهي واالنشراح، اُألنس ـمام ـا،ت هلم اتفاٍق وأول به ٍة

م ـ ـ ث العصر، قرب إىل ذلك يومهم جل املذاكرة بينهما وجرت
ـن م ـتودعوا واس معه ـمن ول له بالسفر اإلذن عبيد الشيخ طلب

اإلفطار قبل وسافروا هلم فأذن بكر، أيب . الشيخ
ـى عل ـه عاتب بكر أيب الشيخ أهل من أحداً كأن سفرهم وبعد

من بالسفر هلم ـالاإلذن ب يف ـع فوق لإلفطار، عليهم يعزم أن غري
شي ذلك من بكر أيب عبدالشيخ الشيخ الليلة تلك يف فرأى القادرء،

وقالوا أتوه الصاحلني اللّه عباد من وطائفة عندك: اجليالين يكن ال
ـد ق ـا هل جاؤوا اليت حاجتهم فإن وأصحابه، عبيد سفر من حرج

أبو الشيخ فكتب زيادة، ذلك وفوق ـيخقُضيت الش إىل بذلك بكر
واستبشروا اجلميع ا ففرح بالرؤيا وبشَّره عمر بن .ربيع

عبيد الشيخ أن روى أخرى زيارة ـاتاويف بعين ـة اإلقام نوى
أبوبك الشيخ له فقال م، ـ سال بن بكر أيب الشيخ من قريباً : رليكون

ـرموت(( حض وأما ـمة، ظل يف مصباحاً تكن أرضك الزم عبيد يا
غني ا ضوئكفإ عن وعمرها))ة الدين فيها فأحيا بلده إىل فرحل ،

ـه إلي ـل رح ـىت ح واألوراد، والرواتب م ـ والعل القرآن بقراءة



 

 )٤١(

ومن حضرموت من ـماء والعل مجيعاليمنجهاتالصاحلون ومن
ـا فيه ـرت وعم ـماً عال أربعون قريته يف فظهر املشرق، جهات

كثرية .)١(مساجد
عبي الشيخ زيارات إحدى ـورهويف ظه ـد بع حضرموت إىل د

بالش التقى سيواشتهاره مدينة يف ـم سال بن بكر أيب ذكرؤيخ ون،
ـمى املس ـال بامج معروف الشيخ مناقب كتاب ـب((ذلك مواه

بن: فقال))الرؤوف عبيد الويل الصاحل الشيخ ـدامللكأخربين عب
قال اليشبمي ـت: بانافع فهتف ـدي ي يف شديد مرض علي حصل

الش بربكاته،بسيدي بالعافية عليَّ اللّه فمنَّ به، اللّه نفع بكر أيب يخ
وقال كثرياً عليه وأثىن الشيخ سيدي يف ـم ـب((: وتكل القط إنه

الوقت حضر))صاحب من بعض له ـب،: فقال القط ـه أن أشهد
عبيد الشيخ األقطاب((: فقال إمام أنه يف،))أشهد ـك ذل وكان

د٩٨٦عاماألولىمجاد أيبيف الشيخ سيدي ـيؤون،ار بس بكر
ـن م ـراء والفق املشايخ من كثري مجع يف وصل عبيد الشيخ وكان

الشيخجهات سيدي لزيارة وغريهم والظاهر وأحور ودثينة اليمن

                                                           
السابق) ١(  .بتصرف٢٣صاملصدر



 

 )٤٢(

ـيافة بالض ـع اجلمي م ـ وع التام، التبجيل من له وحصل بكر، أيب
آمني بكرامته اجلميع اللّه غمر .) ١(واإلكرام،

ا الترمجة ـىويف التق اليت األخرية الرحلة املترجم ذكر ملخطوطة
حاوية طويلة حكاية يف وذكرها بكر، أيب بالشيخ عبيد الشيخ فيها

مثال مبا السفر تفاصيل ـديورو: هعلى عبي الشيخ ـضاأن بع يف
ـع م مجل مئيت يف وصل ـم سال بن بكر أيب الشيخ عند إىل أسفاره

ص سعيد بن عمر الفقيه آل من اخللق اكثرة ـدةماحب وآل)٢(نج
وصلوا حىت عدهم يكثر ممن وغريهم بريك وآل أحور من الكودي
شبام صدقة من باصهي مل سا الفقيه عند غداءهم وأرادوا ، شبام إىل

وقال باصهي إليهم فخرج املدة، تلك يف بنظره ـح: وهي يص ما
ـد عبي الشيخ فقال الشرع، تدقيق حيث من الوقف هذا من : لكم

إىل بنا ـمسريوا ـ سال ـه والفقي اللّه، شاء إن هناك وتتغدوا تريس
ـن م ـل رج وعازمهم تريس إىل فعزموا معذب، الوقف من خيرج
عبيد الشيخ له فقال مجيعا، وأكرمهم باسالمة عوض امسه ا : قرو

                                                           
معروفالربمواهب(() ١( الشيخ مناقب يف ـن))الرؤوف ب عبدالرمحن بن حملمد

مجال  .٨٥صخمطوطسراج

وتأيت) ٢( ، األودية أكرب من وهو ، عزان يسمى واد يف تقع لودر مدينة من قريبة قرية
دثينة أرض يف ويصب األكواع، ناحية الدماين أرض من  .منابعه



 

 )٤٣(

قال ؟ فينا لكرامتك منا تريد إال: ما أريد ـربة((ما ـن))التج م
العشور إسقاط ا كأ والتجربة لهالدولة، فقال بضاعاته، إن: على

له وليس جيربونك، اللّه وال-الرجل: أي-شاء ـة خلط بالدولة
ـثريي الك ـدر ب بن عمر والسلطان إال أيام بعد وقع فما معاشرة،

له وقال باسالمة عوض عبيد: طلب للشيخ إكرامك ِعوض تريد ما
قال ؟ معه ولعاِق: ومن له خطاً بذلك له فكتب التجربة، بِته،أريد

ـن م وكان م، ـ سال بن بكر أيب الشيخ لزيارة سيدي توجَّه م ـ ث
ـهرته لش ـد عبي الشيخ لقاء يف بعياهلم خيرجون البلدان أهل عادة

ويقولون فيه، وحمبتهم عبيد((: عندهم شيخ يا أنه))العادة وعادته ،
مجلضيرك له وكان ، املدينة آخر إىل ينتهوا حىت اجلمال بعض هلم

أشه ـيٌّمن حبش ـد عب املقهوي حيدرة امسه رجل وعليه اجلمال ر
ـلة س اجلمل وعلى باجلمل فركض الشيخ، مطبخ على كان صاحلٌ
ـم ـ ول ا وأحس السلة فسقطت فنجان، مئيت حنو القهوة فناجني
ورجع الركض، من اجلمع فرغ حىت الركض شدة من اجلمل ميتلك

واحدا إال شيء يصبها م ـ ل الفناجني فوجد ـفلللسلة أس يف كان
؛ ـبة قص عشر ومخسة طارا عشر مخسة يف ترمي دخلوا حىت السلة،
بالسماع يزفوا أَنْ احلُداةَ وأمر السماع، يف فن صاحب سيدي ألن



 

 )٤٤(

ـال ح ـى عل ـادة الس من أحد يعترض م ـ ول ترمي مدينة طرق يف
يقول م ـ سال بن أبوبكر الشيخ وكان عبيداً: الشيخ، أَن بشَّرين من

ـضدخل بع ـن ففط ـارةً، بش ِخبطامه بعرياً أعطيته بالسماع ترمي
يف فتقدم إىل-استقبال: أي-))ِعراض((جلسائه ـٍد عبي ـيِخ الش

ـيخ الش ذكره ما شاهد وحني ترمي، دخل أن إىل معه وسار شبام،
ـره، ذك مبا ترمي دخل عبيداً الشيخ أن ـمه وأعل إليه بادر أبوبكر

بكر أيب الشيخ مع ـالبعري،يغةبصوكان ب ـه ل وأمر الرجلَ أعطاها
مع وكان معهم، ومن أبوبكر الشيخ وتلقّاهم عبيد الشيخ قدم م ـ ث

املكنون أمحد أخوه عبيد ـهعبدامللكبناالشيخ عبداللّ بن والغزايل
ـن ب بكر أيب الشيخ حبضرة مساعاً فعِملُوا الصاحلني، من كثري وعدد

األمر ظاهر عن عبيد الشيخ غاب حىت ـم ـةسال الليل يف ـذا وهك
هلم يقال حداةٌ عبيد الشيخ مع وكان ـون((الثانية، زيت ـن))آل م

ـد أح يوجد وال السماع، قاعدة ويعرفون الشيخ خيدمون جردان
ـيخ الش ـذا وك وأوالده ـان فرح بن نافع وهم م، أسلو من أبلَغُ

بن أمحد والسماععبدامللكالناسك احلداء قاعدةَ عارف حاٍد ، .
ـما خادمهول أبوبكر الشيخ نادى السماع حال يف يا: كانوا

ـاِء م صاٍع من حنو فيه بقمقم ملهوف فجاء القمقم، هات ملهوف



 

 )٤٥(

فقال ـر: ورٍد، عط خيفى ال عرٍس، ليلة ا فإ الكبري، القمقم هات
عروس . بعد

ـيخ والش بكر أيب الشيخ سيدي بني ـماع اجت آخر هذا وكان
أبوب الشيخ قال وفيه عقيلعبيد، ألخيه ـاء: كر األولي يف عبيداً إن

األنبياء يف زكريا بن حيىي  . )١(مثل
يف ذلك ذكر ويواصله، بكر أبا الشيخ يكاتب عبيد الشيخ وكان

ص املخطوطة وال: بقوله٥٢الترمجة ـةٌ، لطيف ومعاٍن صلةٌ وبينهما
ـمعا ـ اجت فإذا الصادق، بالود ـمراسلة وال املكاتبة بينهما تنقطع

واحداًرأيت شيئاً .هما
ـه ول ـافع، بان عبدامللك بن عبيد الشيخ شيوخ أهم هؤالء كان

ومنهم ، التراجم كتب م ذكر آخرون :شيوخ
ب أمحد ـدروسالشيخ العي ـه اللّ عبد بن احلسني ون ـيخ، الش

باجحدب علوي بن وأمحد ـل، بافض اللّه عبد بن حسني ،الشيخ
حمو الالفقيه أيب بن علي بن حسن بن .سكرانمد

 

                                                           
ص) ١( املخطوطة الترمجة عن واختصار٢٥نقالً  . بتصرف



 

 )٤٦(

ص املخطوطة الترمجة يف مثاله٥٣ورد ما املسألة هذه :حول
ـداً عبي الشيخ سيدي أعطى م ـ سال بن بكر أبا الشيخ أن روي

له وقال عبيد، الشيِخ م ـ خات هو وأخذ ـمه ـه: خات ب سبق من
مو على أَمارةً صاحبه، يد من ـمه خات سيسقط فلْيحضراألجلُ ته،

ـد عبي وسيدي األجل به سبق الذي هو أبوبكر سيدي فكان دفْنه،
فسقط أحور، إىل نازالً كان ماخلحينها ـ يفات عبيد الشيخ يد من

اإلهلية القدرة ومحلته ناقلته على عبيد الشيخ فركب الضحى، صالة
له وقال مرشد، ابن ورِديفُه يف: هو ـان ك ـما فل عينيك، تفتح ال

بقوله عليه فهتف عينيه مرشد فتح الطريق يا: فقال! عمى: أثناء
عبيد! واحدة! سيدي الشيخ سيدي ولدك: فقال ولد إىل .واحدة

ـيدي س ـون حيمل مرادهم حضر من ووجد عينات إىل فوصلوا
فقال عبيد الشيخ سيدي وصل حىت يقدروا م ـ فل بكر، أبا : الشيخ

وقولوا اجل((: شلوا شلوا شلهمأربعة ما واجلمل أول))مل ـو فه ،
قاهلا .من



 

 )٤٧(

أ حىت معه ومن هو وكفنه طهَّره ـم ـزث سيدين فكان قربه، لوه
ـه من ـابات العص وفك القرب يف توسيده توىل من هو عبيد الشيخ

الشيخ له فقال وجهه، على الوعد: وكشف بصادق . مرحبا
ا سيدي من نال مبا الشيخ هلذا وطوىب بشارة، من ـيخفياهلا لش

بكر . )١(أيب

    
ـة، عظيم وكرامات أحوال صاحب كان عبيداً الشيخ أن رِوي
ـع مج وقد عباده، خواص على املوىل كرم مظاهر من مظهر وهي
ـاهر ـظ وم ـوال األح هذه من نبذَةً باجفري بلحاج احلسن الشيخ

املخ ترمجته يف الشيخ على منهاالكرامة الشيخ: أي-أنه: طوطة،
ـوان-عبيد عن ـه علي اللّه أظهر بلده إىل عينات من عودته على

ـه منامات كانت حىت الكمال، ألهل واالنتساب بالرجال، االتصال
                                                           

الترمجة)١( يف مثبتة الغريبة الكرامة على املشتملة احلكاية صهذه ـة -٥٣املخطوط
ـحة٥٤ص ص يؤيد ما على نقف مل و ، النص يف مثبتة هي كما ذكرناها وقد ،

ففضل ، ذلك يستبعد وال ، لدينا املتوفرة مل سا بن بكر أيب الشيخ أخبار يف احلكاية
الصاحلني لعباده واسع .اللّه



 

 )٤٨(

والقرى املدن من مجلة على عربوا م أ روي فقد الصبح، فلق مثل
ع الشيخ ونام يومهم، جل فناموا شبوة، أطراف بلغوا يفحىت ـد بي

والصاحلني األولياء من اللّه عباِد طوائف منامه يف فرأى شجرٍة ظل
أولياء من كان جاءه من وأول اجلهات، مجيع من ـمرخية،أتوه ث

وادي ـاوزير،دهر،من ب وأهل هينن، وأهل الكسر أهل من م ـ ث
وآل ـة حريض وآل ـد عم وادي وآل ـابر باج وآل حوره، ومن

وآل م ـ املعل وآل ـاءباحفص أولي ـل وك ـرين، اهلج من العفيف
ـٍع مج يف العمودي عيسى بن سعيد الكبري الشيخ جاء ـم ث دوعن،
شبام أهل جاء ـم ث باعلوي، علي بن حممد الفقيه جاء ـم ث كبٍري،
أقبل م ـ ث كثٍري، مجٍع يف باعباد حممد بن اللّه عبد الشيخ ومقدمتهم

فقال األفق، سدَّ كبري ومجع عظيم سواد ؟: قلت: عليه هؤالء من
اجليالين: فقالوا القادر عبد الشيخ ـىتهذا ح ـراق، الع ـل وأه

الكلّ ـمعوا قالاجت املكان، ذلك ضيفانٌ: فقلت: يف . حنن
يف نظري له ير م ـ ول املأكوالت أحسن من مبأكوٍل بكرامٍة فأَتونا

فأخذو منه، وطَرنا قَضينا حىت فأكلنا اجلنة، من ألنه ـنالدنيا، م ه
لنا جاؤوا ـم ث فضلتنا، من وأكلوا بقي، من عليه ـمع واجت عندنا
ـوا وأَعطَ ـنهم أحس فأعطوين عجيبةٌ، ألوانٌ هلا أباريق يف بشراٍب



 

 )٤٩(

ـه جهت إىل ـل ك ـافروا وس منهم، واستودعنا إبريق، من أصحايب
رب للّه واحلمد كرامة من وياهلا بشرى من فياهلا مسروراً، وانتبهت

ـمني .) ١(العال
ص املخطوطة الترمجة صاحب أورده ما أحواله لطيف ٢٤ومن

: بقوله
عبيد الشيخ أن نساخةاوروي أراد به اللّه احلكم((نفع )٢())شرح

ـوره، ظه أول يف ـة والكتاب اخلط حيسن من فقرائه يف يكن م ـ ول
حسني العالمة الفقيه عنده ـيخوكان والش ـيم العل عبد أخيه ابن

احلسنيعبد بن فأخذالوهاب خادمه، مرشد بن وربيع احلق عبد بن
له وقال العليم عبد بن حسني أخيه ابن وأعطاه م ـ وربيع: القل انته

ـه أخي ابن حسني وصار كذلك، األمر فكان مليح، وخطوا اكتبوا
ـع ربي وكذلك مكة، يف به فاخروا م إ حىت الزمان أعجوبة خطه

ـم القل عبيد الشيخ أعطى وحني مليح، خطه أخيهوقع ولد حلسني
وقال الوهاب عبد الشيخ إىل أهل: التفت من أنت أو معهما بغيت

جدي(( ـيهم))يا عل ـب غال ـق احل ـد عب أهل ألن احلياء فأخذه ،

                                                           
ص) ١( املخطوطة  .١٧الترمجة

السكندري) ٢( اهلل عطاء ابن حكم  .هي



 

 )٥٠(

أي))الشراجة(( يقولون: ، م إ حىت احلق،: البداوة، عبد جدُّنا حنن
يف ـه ل تربيةً الوهاب لعبد عبيد الشيخ من جرت ـمة الكل وهذه

أل ـالًحقه، رج وكان فهمها، الوهاب عبد إن حىت تالمذته من نه
بن حسني وبني وبينه صاحلةٌ، رياضات وله السلوك، يف أخذ صاحلاً

اللّه طاعة على واتصالٌ أُخوَّةٌ العليم .) ١(عبد
ص ـة املخطوط الترمجة صاحب ذكره ما أحواله لطيف ٢٥ومن

مثاله :مبا
العليم عبد بن علي الفقيه أن يفوروي الفهم قليلَ صغره يف كان

ـو ه عبدالرحيم م ـ املعل عند أدخله عبيداً الشيخ عمه وأن القرآن،
ولياً هلما صار عبيداً سيدي ألن حسينا، ـهوأخاه أخي ـاة وف بعد

حجرعبد يف تربوا م ـ ث احلمل مدة يف علي وولده مات فإنه العليم،
يف كاملةً سنةً العليم عبد بن عليُّ فجلس عبيد، ـمةالشيخ ـ العل

له وقال سيدي إىل م ـ املعل فجاء شيئا، يفهم م ـ هذا: ول الولد إن
ـد عبي سيدي فقال رشدوا، قد معه دخلوا الذين فإن يفهم، م ـ :ل

به-جزعه جتاوز القرا-أي اهللءعند أن ـة بني الطالق، سورة إىل ة
سنة يف القرآنَ م ـ وخت فجزعه عليه، ويفتح لسانه . يطلق

                                                           
السابقامل) ١(  .٢٤-٢٣صصدر



 

 )٥١(

ا فقراء أنوكان علي الفقيه فأراد بالغيب، القرآن حيفظون لشيخ
يظهر م ـ ول الكتب، بقراءة عمه فأمره مثلهم، حفظاً القرآن يغيب

فجزعه شيء، يف فهم به-عليه جتاوز يف-أي ـالق الط باب إىل
وورعاً ـماً عل اجلهة أهل وفاق عليه اللّه وأطلق . )١(الفقه

 

ص املخطوطة عبيد الشيخ ترمجة يف بن٢٣ورد عبيد الشيخ أن
بعينات،عبدامللك م ـ سال بن بكر أيب الشيخ عند اإلقامة أراد ـما ل

أبوبكر الشيخ له ـباح: قال مص ـن تك أرضك ِالْزم عبيد، يفايا
ضوئك عن غنية ا فإ حضرموت وأما الليل، ـمة فرحل:قال. ظل

فيه فأحيا بلده والرواتبإىل م ـ والعل القرآن بقراءة وعمرها الدين ا
حضرموت من ـماء والعل الصاحلون إليه رحل حىت ومنواألوراد،

                                                           
املسأ) ١( هذه أن املقصوديبدو يف النية وحسن للتجربة ترجع ـالقيفلة الط ،سورة

منو القراءة يتجاوز أن الفقراء أحد أمر الشيخ أن املؤلف ذكر القرآنكما آخر
ال سورة بنيةطإىل ويأالق لسانه يطلق اهلل عليهفن ـه.. تح ل وحصل الرجل ففعل

.املقصود



 

 )٥٢(

ـوناليمنجهات أربع قريته يف وظهر املشرق، جهات مجيع ومن
كثرية مساجد فيها وعمرت ـماً .عال

ـما ل أنه يفيد ما بانافع جنمة أيب الشيخ أوراق نص يف ورد وقد
الش ـهظهر علي ـت أقبل السلطنة عاصمة وكانت يشبم يف عبيد يخ

أفواجاً اراً و ليالً عليه يترددون وصاروا وهابوه، وعظموه القبائل
م، ـو قل وجيمع بينهم ذات ويصلح حاجاِتهم يقضي أفواج، بعد
ـن ع ـتغنوا واس ـب باق بن صالح السلطان على الناس تردد وقل

فجاء عبيد، الشيخ مبظهر إليه ـيخالدخول الش إىل صالح السلطان
له وقال يشبم: عبيد من سلطنته ونقل جِفري، يف سيفان ـمع جيت ال
نصاب . إىل

جنم وبرز العوالق، سالطني عاصمة نصاب أصبحت حينها ومن
ـالد ب ـراف أط يف صيته ذاع حىت حوهلا وما يشبم يف عبيد الشيخ

أ الشيخ ومنهم ـمريدون، وال التالمذة له وصار ـنالعوالق ب بوبكر
قرية صاحب نافع بن بكر أيب الشيخ بن ـد،احليقعلي احملف ناحية

سنةتويف شوال شهر باحليق٩١٣يف أيضامعروفوقربه ويسمى ،
.احلاق



 

 )٥٣(

ص املخطوطة الترمجة نص يف ـه : ٣٩قال حوطت ـوَّطَ ح وقد
بن عبيد الشيخ سيدي ـةعبدامللكباحليق معروف حوطة وهي ،)١(،

ذلك يف له مِل: وقيل ملَـ فقالطْحتوِّـ ؟ يشبم م: بلدك ـ ل إين
من كافرية أرض ويشبم احلوطة، حيترمون ال قبائلُ ا ألن أُحوِّطها

يسمى اجلاهلية يف وواليها الزمان، ـرم))كحيل((قدمي حيت م ـ ـ ل
ـه اللّ ـاء ش إن ولكين احترامها، ويقلّ أحوطها أن وخشيت أحد،

كالسي فيهم وأنا فيها، ـرباأسكن يظف وال الناقع، والسم القاطع ف
الدَّ يف كالنار وإين حيترمها، ـم ل السرجني–انممن م-أي ـ ل إن

وحر ـمان، الث يف الغارة ـيمحتصل العل عبد أخي أوالد على : مت
السبيل عابر إال دثينة ومدخل والسيارة، ـين،الصلح، م بإشارة أو

غريها أو رؤيا االستخارة سوم،بعد من حل يفومن ـذي ال حيدر

                                                           
ـااحل) ١( فيه ومينع والعقد احلل أهل عليها يتفق معينة حدود وهي حوط، مجعها وطة

أهل جاه حتت م وجتارا وأمواهلم أنفسهم على والدول القبائل فيها ويأمن االعتداء
املعتربة املقامات أو الوالية أو املظهر أهل من غريهم أو السادة أو املشايخ من اجلاه

هذ انتشرت وقد املرحلة، تلك ـزعيف ن يف وأسهمت البالد من كثري يف احلوط ه
ـام الع النفع سبيل يف والثأرات ـزعات الن أويل بني ـمي السل والتعايش السالح

األفراد مصاحل على األمة مصلحة  .وتقدمي



 

 )٥٤(

من واحدة فعل ممن بريٌء خِلي فأنا بانافع، آل من يشبم قرية وسط
اخلصال .)١(هذه

 

ـة ناحي يف ظهوره بعد عبيد الشيخ يد على التلقي دائرة اتسعت
األرض ـواحي ن من املريدون إليه ووفد صيته واشتهر العوالق، بالد

وأخ م ـ العل ملطلب ـ هل ـان فك ـه، ب باالرتباط والتربك الطريق ذ
إىل الدعوة نشر يف وقته ومفنياً وبيته، قلبه فاحتاً املخصب، كالغيث

املريدين وتفقيه اجلهال وتعليم .اللّه

                                                           
السابق) ١( ـه٤٠صاملصدر أخي بين كرامة حلفظ عبيد الشيخ اختيارات من وهذا ،

دخوهلاأليتام أو البداوة جتاوزات ـنمن ع فمنعهم القبلية، املنازعات شؤون يف م
اهلل إىل وبالدعوة بالعلم ليشغلهم والسيارة كالصلح اجلاهات أسباب .ممارسة

ـد عبي ـيخ الش ـا فيه كان اليت كدثينة الشهرة مواقع إىل الدخول وكذلك
سوم من الشيخ حدده ما ذلك ومثل ، الكثرية األموال ملقامه جتىب ومنها مشهورا،

وهي منحيدر، حيذرهم العوالق أرض من يشبم منطقة يف عليها متعارف حدود
واملقام الشهرة طلب أو اجلاهات باسم إليها  .الدخول



 

 )٥٥(

ـميذَه ـ تل ـه إلي أرسل م ـ سال بن بكر أبا الشيخ أن ورد وقد
وا لزيارته املغريب احلَسين عابِد بن يوسف السيد ـالعالناسك الط

ـة الترمج يف ـك ذل ورد ـبم، يش يف تالميذه وأحوال أحواله على
ص مثاله٢٨املخطوطة : مبا

ـي الفاس عمر بن يوسف باللّه العارف اجلليل السيد أن وروي
املتوطن مباحلسين ـ سال بن بكر أيب الشيخ تالمذة أحد مريمة بلد

الشيخ لزيارة يشبم إىل خيرج أن أبوبكر الشيخ ـلأمره فوص عبيد،
ـنة الس ـك تل يف ـانوا وك شيخه، أمره كما عبيد سيدي عند إىل
ـيدي س ـد وال لزيارة البلدة وأهلُ وخرجوا ـمعوا فاجت مجِدِبني،
من فطلبوا طويلةً، مدةً بذلك تضرروا وقد مجِدبني، وكانوا عبيد،
ـذكور، امل يوسف السيد على فأحاهلم م يستسقي أن عبيد الشيخ

وأَلَ وقالوافلزموه عليه يف: حُّوا رميناك وإال بالسيل حوِّلْ سيدنا يا
الشجر شوك-هذا له فخاف-املقربة: أي-))ةاجملن((ويف-شجر

له وقوِهلم الشجر يف رمِيه من ـاك((: السيد ـبيل))رمين س ـى عل
فقال فدعا: االنبساط، الفاحتة، فقرؤوا بالرمحة، عبيد شيخ يا الفاحتة

السيد كلهاهلم اجلهة فارحتمت . بالغيث،



 

 )٥٦(

ومنهم املخطوطة، الترمجة يف ذُِكروا خنبةٌ تالميذه أجل :ومن



 

 )٥٧(

الغزايل-١ اللّه عبد ابن .الغزايل
ص املخطوطة الترمجة صاحب م: بقوله١٩وصفه ـ ـ أت ومن

ـه وحبيب بأخيه وحبييب سيدي على به اللّه منَّ ما وأكمِل وأحسِن
العبد اإلخوان ورحيانة الزمان أعجوبة الصادق الفاين ومريده وحمبوبه
ـان الزم ـب غري الناسك السالك املوهوب احملبوب الناصح الصاحل

خطومستويف أخص اإلحسان ـهالع اللّ ـاد عب وعون احملبني واص
الغزايل حممد والدين الدنيا مجال ـزايل،االصاحلني الغ ـه اللّ عبد بن

ـه ل فكان الصادقني، اخلدام الصاحلني عباده به أكرم مبا اللّه أكرمه
قائلهم قال كما وهو وصديقَه، وعونه هارونه وكان ومعيناً، :عوناً

واِحد زماِنك يف لَك صفا ـدوإذا الواِح ذاك وِنعم الزَّمانُ ِنعم
جالله جل احلق قول من وافر وسهم نصيب سنشدُّ﴿: وهلما

ـا بآياتن ـا إليكم يِصلُونَ فال سلْطاناً لَكما ونجعلُ بأَِخيك عضدك
الغاِلبون اتَّبعكُما ومِن ـما ـده﴾أنت وأَيَّ ـده عض شدَّ واللّه فلقد ،

ـوةً،الروبذل وفت عبوديةً الكرام سعي وسعى يريح، ما كل يف وح
ـامحىت مق يف فأقام وجسمه، حلاله وال شيئا، لنفسه يرى ال كان

ـة احملب ـر حب يف سفينته فكانت اخلاصة، الصادقة ـمحبة وال الفناء
ـدر قَ إىل متوجهة واآلتية، العاجلة الفوائد مجيع من شاحنة جارية،



 

 )٥٨(

ال وموعد الكرامةالسالمة، دار يف احلق يدي بني إىل والكرامة، رضا
ـمقامة .وال

ـيطان للش وال ـادقة، الص قدمه دحقت أينما القُطر عطر ولقد
الطاعات م ـ أت على إخوانه مع أسفاره فكانت سبيلٌ، عليه وجنوِده
ـات األوق وحفظ الصلوات على ألصحابه مراعياً ـمجاهدات، وال

يف فهم ياسني، سورة ـدوراتوتالوة ك ـن م وأيام وعافيٍة، خٍري
ـانه وإحس ـله فض ـن م وزادهم ذلك، اللّه ـمم ت صافية، الزمان
ـارج، خ غري فيهم داخالً حمبتهم يل وحقق ذلك، أضعاف أضعاف
ـمس الش ـور ظه ـز العزي الوجود هذا لنا أظهر الذي للّه واحلمد
مهتدين العالية وبأعالمهم ـمدين، مست بأسرارهم فنحن .الضاحية،

الفقيه-٢ أخيه ابن بنذرية العليم عبد بن .عبدامللكعلي
ـا م ـتىن اع العليم، عبد بن وعلي العليم عبد بن حسني وهم
عبدالعليم، أخيه وفاة بعد ولياً هلما وصار االعتناء، غاية عبيد الشيخ
ـٍد عبي الشيخ ِحجِر يف وتربَّيا احلمل، مدة يف علي وولده مات فإنه

صاحلةً، صتربيةً الترمجة يف ـه : ٢٠ورد الفقي أخيه ابن ذرية وأما
بن العليم عبد بن ـععبدامللكعلي املني والقَدر الرفيع الشأنُ فلهم

يف من مسعتها حكاية هلم فعندي عبيد، سيدي بربكة الوسيع، واجلاه



 

 )٥٩(

مج فمن عنها، ينهاهم يقولسيدي مشافهةً مسعته اهم ما ـن: لة م
آل من دثينة إىل أوعبدامللكتوجه ـينِّ ِم أمٍر أو شرعيٍّ غرٍض لغري

السيري الصلح)١(عبر شلّ فأنا)٢(أو وداخل حيدر سوم من حلّ أو
فيه هو عما يرجع حىت منه بريٌء . )٣(خِليٌّ

ـت حت أخيه أوالد يتصرف أن يف يرغب ال عبيد الشيخ وكان
ي أن ـيةَ خش ذلك، يف رأيه وأخذ ـمه بعل إال ومظهره ـعجاهه ق

عقباه حتُمد ال ما ذلك .بسبب
بن-٣ ـمكنونعبدامللكأمحد بال :امللقب

إىل ـه رحالت ـض بع يف ـحبه وص ـد، عبي الشيخ بأخيه انتفع
ـاً معين ـان وك م، ـ سال بن بكر أيب الشيخ عن وأخذ حضرموت،

ودنياه دينه شؤون يف عبيد الشيخ .)٤(ألخيه

                                                           
السيري((: قوله) ١( أي))عبر ـل: ، القواف ـرار إم ـبيل س يف األجرة بأخذ اشتغل

عبيد الشيخ جاه حتت ـمسافرين  .وال

الصلح((: قوله) ٢( شل ب: أي))أو الصلحدخل شروط وفَرض املتحاربة القبائل  .ني

ص) ٣( السابق .٢٠املصدر
الترمجة) ٤( صاحب ـيخاملخطوطةذكر الش ـالس جم وحضور حضرموت إىل رحلته

ص ـم سال بن بكر  .٢٧أيب



 

 )٦٠(

احلق-٤ عبد بن احلسن بن الوهاب :عبد
ـهانتفع عن ـال ق عنه، واألخذ صحبته يف وصدق عبيد بالشيخ

ص املخطوطة الترمجة يف : ٢٤صاحب ـذ أخ صاحلاً رجالً وكان
ـيم العل عبد بن حسني وبني وبينه صاحلةٌ، رياضات وله السلوك،

اللّه طاعة على اتصاٍل .انتهى. أُخوَّةُ
باجفري-٥ بلحاج علي بن :احلسن

ع ـيخ الش أصحاب خواص من ـهوهو عن ـذين واآلخ ـد بي
ا ودوَّ عبيد الشيخ ترمجة فوائد مجع الذي وهو فيه، ـمنطوين وال
ـرص ح عندما واألدب النهي من له تعرض ما برغم بعده، ـمن ل

شيخه مناقب مجع .على
ص الترمجة نص يف مثاله٩ورد ـه: ما مجع ـا مم املناقب وهذه

ا ـر عم ـن ب أمحد بن علي بن احلسن الصاحل الشهيد ـاجالفقيه حل
قرية صاحب ـيخ))منيف((باجفري، الش ـذة تالم أجل من وهو ،

بن ـرةعبدامللكعبيد م أول مناقب مجلة عبيد لسيدنا مجع بانافع،
وثالثة مجعه،وثانية مبا م ـ عل ـما كل عبيد الشيخ وسيدنا مرة وكل

منه تكرر ـما فل شيء، جلمع يعود ال أن اه و وميحوها منه يطلبها
له قال ي: مراراً وإال باحلسىن تنتِه م ـ ل ـزإن ـةن نازل عليك اللّه ل



 

 )٦١(

ـن ب ـد أمح الفقيه مثل مآلن بإناء اللّه ألقى أن أرجو ألين فتهلك،
ـه قريت إىل ـرة م خرج ـم ث احلسن ينتِه م ـ فل عجيل، بن موسى

و يشبم بوادي ـزمنيف ـعن مس ـما فل منها، ومات صاعقة به لت
ألصحابه قال والصاعقة الرعد عبيد إىل:  الشيخ خنرج بنا ـموا هل

ـي حِي أن بعد شهيداً مات فقد علي بن احلسن اللّه يف أخينا جنازة
. )١(سعيداً
مرشد-٦ بن :ربيع

كان وسفراً، حضراً ولزميه ومريده وحمبه عبيد الشيخ خادم وهو
جعله بل ـمام، واالهت النظر مبزيد وخصه ويرعاه حيبه عبيد الشيخ

بن حسني أخيه وابن وحتسنيهو الكتابة بتعليم يشتغالن العليم عبد
ـمية العل الكتب لنقل .) ٢(اخلط

وأوالده-٧ فرحان بن زيتون((نافع :))آل
وحضره جمالسه ولزما عبيد، الشيخ عن وأوالده نافع الشيخ أخذ
ـاد واإلنش ـداء باحل يشتغلون وأوالده نافع الشيخ وكان وسفره،

ور عبيد، الشيخ حضرة يف مباوالسماع املخطوطة الترمجة يف ذلك د

                                                           
ص) ١( السابق .٢٤املصدر
السابق) ٢(  .املصدر



 

 )٦٢(

هلم: مثاله يقال حداةٌ عبيد سيدي مع ـون((وكان زيت ـن))آل م
يوجد وال السماع، قاعدة عارفون وحداةٌ الشيخ، خيدمون جردان

وأوالده فرحان بن نافع وهم السماع، يف م أسلو من أبلغ .)١(أحد
بلجفار-٨ اهلادي عبد بن :أمحد

ا أحور مشايخ من به،وهو وتأثروا عبيد الشيخ عن أخذوا لذين
ص الترمجة يف ذكره مثاله٣٢ورد ـبري: مبا الك الشيخ أن وروي

بن عبيد الشيخ سيدي تالمذة من كان بلجفار عبداهلادي بن أمحد
رمضانعبدامللك يف عام كل عمره آخر إليه خيتلف ما كثرياً وكان ،

عب الشيخ مسجد يف وعشرين سبع ليلة م ـ خت ماوحيضر وكثرياً يد،
ـيخ الش ـان وك وأحور، أبني زوايا من مجاعةٌ الليلة هذه يف جييُء
الشيخ إىل اختالفه عليه ينكر أمحد الشيخ أخو اهلادي عبد بن جنيد
إىل أسفاره بعض يف وصل حىت أمحد الشيخ على ذلك فشقَّ عبيد،

عبيد الشيخ له فقال عبيد، على: الشيخ حريص أمحد شيخ يا أنت
ـلحمبت حيص فال ال؟ أم نقبله أدري وما جيينا، اجلنيد أخوك وهذا نا،

شيء األمر ذلك من كذلك،عندك األمر ـر،فكان عم آخر ففي
اهلادي عبد بن يقولاجلنيد وهو عبيد الشيخ لزيارة ـت: وصل جئ

                                                           
ص) ١( السابق .٢٧املصدر



 

 )٦٣(

عبيد الشيخ له فقال بالقبول، يل اللّه يا: وادع مقبول اللّه شاء إن
جنيد .شيخ

أنه ـيخوحكي الش إىل ـربه خ ـغ وبل عبيد الشيخ مات ـما ل
قال م ـ ث تعاىل اللّه ومحد واسترجع تأوَّه اهلادي عبد بن لقد: أمحد

ـالم والس الصالة عليه حممد أمة على الشيخ سيدي مصيبةُ عظُمت
.عامة

بسنتني عبيد الشيخ عقب اهلادي عبد بن أمحد الشيخ .)١(وتويف
                                                           

يف) ١( املخطوطةورد بلجفاروروي : ٤٢صالترمجة عبداهلادي بن أمحد سيدي أن
ـا أمِرمه بدوِّ يف اجلنيد وأخوه هو كان أنه عبيد الشيخ بسيدي اتصاله سبب كان
ـدة م بعد كان ـما فل واليته، ومكذبني عبيد الشيخ سيدي يف الظنَّ حمسنِني غري

حصل الزمان ـاجرةبنيمن مش الدين مجال احلبيب وفقري عبداهلادي أمحد الشيخ
و ـزاعهحىت ن وطال الدولة، باب إىل ـنمصلوا ع ـور أح ـل أه ـز عج حىت ا

والة ـان ك ـان الزم ذلك ويف صنعاء، وايل إىل أحور وايل فأرسلهم مصاحلتهما،
فيهم يشفع أن أحد يتجاسر م ـ ول سنني، سبع صنعاء وايل فحبسهم زيدية، أحور

ول السجن، من اخلروج وأرادوا بينهم تصاحلوا احلبس يف اجلماعة ميكنولكن ـم
ـماة املس التروية ليلة كانت حىت كذلك يزالوا م ـ ول اللّه بأولياء فاستغاثوا هلم،

الدين مجال لفقري أمحد الشيخ فقال الصغري، باحلج ـيخ: عندنا الش أن نسمع إنا
ـوا، ففعل ـه، بربكت علينا يفرج أن اللّه لعل به بانستغيث واآلن وقته، شيخ عبيد

صا اللّه أهلم سكتوا هلموعندما فقال السجن وبا: حب عيايل عند أسري با الليلة أنا
يف ـان وك مفتوحا، السجن باب فترك قلبه على اللّه وطمس الصباح، يف آتيكم



 

 )٦٤(

                                                                                                                             
ـود القي معاجلة املسجونني اللّه فأهلم بالقيود، مقيدين نفراً وسبعون بضع السجن

أم من وكان هاربني، السجن من وخرجوا تعاىل اللّه بقدرة ـرجلنيفانفكت ال ر
ـهم ليل ـري الس وواصلوا صنعاء مدينة خارج إىل خرجوا أن ورفيقه أمحد الشيخ

وصلوا حىت بقدرته األرض هلم اللّه وطوى مسرعني، ارهم ـابر((و املع ))جول

ـا وم ـنعاء ص حدود يف زالوا ال م أ ظانني بذلك ـموا يعل م ـ ول ِضيقة بوادي
ش وما وناموا، الراحة بعض وأخذوا يناديهمحوهلا، مبن إال ـدوا: عروا عي قوموا،

ـق والطري ضيقة، يف املعابر جول املكان هذا فإن عندهم، م ـ أردت إن أهلكم عند
ـا عليهم فدعا الطريق، يف سائرين رجلني فإذا مرعوبني، فقاموا منها، شرقتوا قد

هلم قال فأخربوه، املكان عن وسأهلما أمحد ؟: الشيخ متوجهني م ـ أنت أين وإىل
ـوع: واقال الرج أراد من فمنهم ورفيقه، أمحد الشيخ يتحادثان فبقيا أحور، إىل

عزمه فجد أمحد الشيخ أما أحور، إىل ـزول الن أراد من ومنهم عبيد الشيخ لزيارة
وصل حىت فسار عبيد الشيخ زيارة لبيح((على ـافة))جند املس اللّه طوى ـم ث ،

القر املزارع جبانب معرب وهو جند، رأس ـد،حىت عبي ـيخ الش ـد بل يشبم من يبة
العيد يوم صبح حىت ونام . فاستراح

فبهت كالنائم، أمحد الشيخ فوجد العيد لصالة املالحي جابر بن سعيد فدخل
انصرافهم وعند عبيد، الشيخ سيدي مع للصالة وذهب خبربأخربهوتركه املالحي

عبيد الشيخ فقال الشيخ: الرجل، فهو بانعارضه، بنا عبداهلادي،قوموا بن أمحد
بالطريان فخرجوا زائر، ـيخوالشبابأتانا الش فقام النجد، أسفل إىل وصلوا حىت

ـد، عبي الشيخ بيت إىل أمحد بالشيخ ودخلوا وتعانقا، عبيد بالشيخ والتقى أمحد
عليه أمحد الشيخ آل من املنصبة يف دخل من فكل بانافع، آل عند عادة وصارت

ب وآل عبيد للشيخ أسفلزيارة إىل والشبابة بالطريان يعارضونه ـرب،انافع مع جند
أمحد للشيخ عبيد الشيخ قال م ـ ث وتغدى، أمحد الشيخ تعيد: وزار تريد شيخ، يا
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ال-٩ عبد بن حممد بن :صمدثابت
حتت وكانوا عبيد الشيخ بصحبة انتفعوا الذين الرجال من وهو

ص ـة املخطوط الترمجة صاحب ذكره ورعايته، ـال٤١نظره : فق
الصمد عبد بن ثابت باللّه العارف الناصح الصاحل الشيخ أن وروي
ـالزم م النهار، ويصوم الليل يقوم صغره، من متبتِّلٌ ناسك سالك

عن واالعتزال ـيخللخلوة الش ـيدي س موت بعد خصوصاً الناس
ال ـدٍّ ح إىل ـار ص إنه حىت واألودية، اجلبال يف خيتلي فكان عبيد،
ـهم، من شرد الناس رأى إذا كان فرمبا الناس، من الفرار يف يوصف

طل اعتذرفإذا وإال منه تغيَّب إنسانٌ .إليهبه
ـيخ الش ـيدي س ـى عل تفقه م، ـ العل يف راسٍخ قدٍم ذا وكان

احسني كتب ويف العليم، عبد بنبن أمحد الشيخ سيدي على لقوم
الشيخعبد سيدنا حق احلوطة مسجد يف الليل يصلي وكان امللك،

                                                                                                                             
أمحد الشيخ فقال أهلك، عند تريد أو أن: عندنا عبيد الشيخ فأمره بعيد، عيايل

أهله عند فبات الطريق له اللّه وطوى ساعته، من . يتوجه
يفوأ ـائع ض ـه أن عبيد الشيخ فأخربه الدين مجال فقري عبدالرحيم الشيخ ما

اآلباد أبد إىل ولده ولد يف يزال وال عيونه، يف الرمد به ووقع وصول،طريقه فعند
يف وجدوه حىت له، يدورون فساروا خبربه، أخربهم أهله إىل أمحد ،))حلمر((الشيخ

فأعادوه باكازم، قبيلة أودية من وادي أحوروهو  .إىل
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بن ـدعبدامللكعبيد وق النوب، كدويِّ دويٌّ ـمسجد لل فيسمع ،
املذكور املسجد يف عليه فُتح أنه .مسعت

باخمريم-١٠ اللّه عبد بن اللّه عبد :الشيخ
من ـدات،وهو اجملاه ـل أه ـن وم عبيد الشيخ تالمذة صاحلي

ورد وصحبة، أخوة الصمد عبد بن ثابت الشيخ وبني بينه وكانت
ص الترمجة يف مثاله٤٢ذلك :مبا

ـمد الص ـد عب بن حممد بن ثابت اجلليلني الشيخني أن وروي
ـحبة ص بينهما كان باخمريم، عبداللّه بن اللّه عبد والشيخ اخلطيب

اللّه يف بعدوأخوة يوم كل يف هلم كان أنه فحكي اللّه، طاعة على
مكة يف جاور باخمريم اللّه عبد الشيخ ألن القرآن، من ـمة خت يوم
مخسة ذلك على ومكثا أكيداً، حفظاً القرآن حفظ حىت سنني سبع
يشبم وادي بعطفة باخمريم اللّه عبد الشيخ مسكن وكان سنة، عشر

ثاب))خربان((يسمى الشيخ وكان ـد، عن إىل يذهب حممد بن ت
ـا وإمن ـذام، باجل ابتِلي باخمريم اللّه عبد الشيخ ألن اللّه عبد الشيخ
نوراً يتألأل الباقي وبدنه ورجليه، يديه أصابع أطراف اجلذام أصاب
له رحلَ مبكة جماوراً اللّه عبد الشيخ كان ـما ول فضة، سبيكة كأنه

إىل به وأتى باخمريم حممد الصاحل املعروفأخوه ـاملكان ،))خربان((ب
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ـو وه ـه، ل وحمترماً جداً فيه ومعتقداً له معظماً التام املقام به وقام
اللّه: أي- عبد مات-الشيخ حىت بالطاعة مشتغلٌ اللّه إىل متبتِّلٌ

ـيخ الش ـي أخ ـافع ن ـن ب ـد عبي الشيخ قرب عند بالصعيد ودفن
أحور صاحب نافع بن .عبدالرحيم

س-١١ باقطيانالشيخ مل : ا
ـيخ الش ـن وع عبيد الشيخ عن أخذوا الذين املشايخ من وهو

ص املناقب صاحب ذكره عمر، بن ـه٣٥ربيع ـيخ: بقول والش
معهم مالزمات وله عبيد، والشيخ ربيع الشيخ خواص من باقطيان

مشهورة عظيمةٌ .وجمالس
فاضل-١٢ بن م ـ سال :الشيخ

ـ وال عبيد، الشيخ عن املتلقني مجلةأحد من بالصالح، موصوفني
فيها زار اليت رحلته يف حضرموت إىل عبيد الشيخ مع رحل أتباعه،
شيوخ من مجلة عن أخذ كما عنه وأخذ م، ـ سال بن بكر أبا الشيخ

الرحلة تلك يف .)١(ترمي

                                                           
ص) ١( السابق .١٥املصدر
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مسعود-١٣ بن سالمة :الشيخ
ـراء الفق ـة مجل من صار حىت فيه وانطوى عبيد بالشيخ انتفع

صاملنسوبني املناقب يف ذكره ورد ـه٢٩إليه، مثال أن: مبا وروي
ـال م ـع جلم يسعى كان اللّه عبد بن الغزايل الناصح الشيخ الويل
الشيخ يف اعتقاد وهلم ونواحيهما، وأحور دثينة بأرض عبيد للشيخ
ـن ب ـالمة س ومعه السنني بعض يف الغزايل سافر أن فاتفق عبيد،

يعينه عبيد الشيخ فقراء من دثينةمسعود إىل وصل ـما فل وخيدمه،
عليه الناس استقباله: أي-أوهجت وأحسنوا إليه ـىت-التفتوا ح

والطعام البضائع من كثرياً شيئاً األموال من ومجع معهم حاله انتظم
ـئيت م محول على فاق ما الطعام ومن النعم، أنواع ومجيع واجلمال

إىل الرجوع على الغزايل الشيخ عزم فعندما ـارمجل، س وقد شيخه
ـأن ب الورع حيث من نفسه يف تفكر مرحلة نصف قَدر دثينة من
أو اللّه وجه بذلك مرادهم م ـ نعل م ـ ول أخذناها الناس أموال هذه
يقبله م ـ ل وإن فذاك قَِبلَه فإن ؟ ال أم شيخه يقبله وهل ؟ ذلك غري
ـائع البض وأعيان الطعام يف البعض من البعض خمارجة ميكن فكيف

ـمورد يعل م ـ ول قلبه يف احلال هذا واحتكم ؟ حقه حق ذي كل
املوىل إال الضمري يف .مبا
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ـعود، مس بن سالمة له يقال رجال ذاك وقته من أرسل إنه م ـ ث
ـله فأرس السري، على معونةٌ معه وكان عبيد، الشيخ فقراء من وهو
الرجل فعزم إليه، بوصولنا ـمه وأعل عليه م ـ وسل الشيخ سيدي إىل

سيدياليو على دخل فعندما الثاين، اليوم يف العصر ووصل األول م
عليه م ـ يسل أن قبل ـما: قال ل الغزايل أرسلك سالمة، يا مرحباً

له وقل عليه م ـ وسل فارجع مجعه، فيما األمر عليه ـذي: عظُم ال
فمرحباً احلق إىل نوصله اللّه شاء إن وحنن للحق يبغونه للخلق معه

س ـم ث ـزايلبالغزايل، الغ برحلة ـمه وأعل الشيخ على سالمة ـم ل
ورده ـالغزايل، ب بشارة عليه الذي ثوبه سيدي وأعطاه إليه وإرساله
ـق اتف ـق الطري ـاء أثن يف الثالث اليوم يف كان ـما فل إليه، راجعاً

وتعاىل سبحانه اللّه فحمد شيخه، له قال مبا ـمه وأعل .بالغزايل
ربيعالشيخ-١٤ ابن الرفاعي :أمحد

ذكره املتقدم عمر بن ربيع الشيخ ابن ـرجموهو املت مشايخ مع
ـيخله، للش جرت حكاية خالل املخطوطة املناقب يف ذكره ورد

مثاهلا وهذا :عبيد،
ـه الفقي ـده وال ـرب ق يزور كان عبيد الشيخ سيدي أن وروي

السمرةعبدامللك جانب وإىل هناك، مسرة عند وجيلس مجعة كل يف
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الس قرب فيه ـاممسجد األي ـض بع يف فقال باقب، بن صالح لطان
ـراء الفق من معه ومن عمر بن ربيع ابن الرفاعي أرى: ألمحد إين

الرفاعي فقال املكان، هذا يف يا: نوراً للّه نورحاشا يكون ما عم
الثانية اجلمعة حىت عبيد الشيخ فسكت م، ـ الظال صالح قرب جوار

فقال معه ومن ن.. اُنظر: فزار هنا مقالتهها مثل الرفاعي فقال ور،
عليه أقبل ذلك قال فعندما سيدي، من املعىن يتفهم ال وكان األوىل،

وقال نفسه بلحيِة وقبض ؟: الشيخ ـيبة الش هذه تكَذب رفاعي يا
ـان أرك إىل ـماء الس إىل يصعد نوراً هنا ها ِإن وجالله ريب وِعزَِّة

وتا الشيخ كالم من الرفاعي فخلد واستغفرالعرش، .ب
ـة ليل ـاء العش صالة بعد اللّه رمحه سيدي انتقل مدة بعد م ـ ث
ـد بع ـت س سنة اخلري صفر شهر من والعشرين والسادس اخلامس

صاحل السلطان وعمر منياأللف، ـالة،بن للص ـربه ق عند مسجداً
ـجد مس يف يقربوه أن هلم فبدا يكون، مكان بأي قربه يف واختلفوا

إال اللّه فأىب املكىنالقرية، وأخيه السلطان أمر فاتفق نوره، م ـ يت أن
ـد عن ـد البل خارج يقربوه أن العليم عبد أخيه وابن ـمكنون بال
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ـن م تربته صارت ولقد عندها، من النور صعود شهد اليت الشجرة
التُّرب .)١(آنِس

املقهوياحمل-١٥ حيدرة :ب
ـاً وقائم عبيداً الشيخ خيدم كان صاحلٌ حبشيٌّ عبد ـىوهو عل

ـرموت، حض إىل معه رحل عبيد، بالشيخ كبري تعلق وله مطبخه،
عبيد الشيخ كرامات يف ذكرها تقدم حكاية له .وجرت

 

ـائالت الع لبعض جمملة إشارات املخطوطة املناقب نص يف ورد
ـ أولئ ومن عبيد، الشيخ على وتردد تعلق هلا كان اليت كالصاحلة

                                                           
صصامل) ١( السابق .٢٨در
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بأبني م ـ سال الشيخ آل الكود)١(املشايخ آل واملشايخ ،)٢(بأحوري،

م ـ بأحور)٣(واهلياث بلجفار وآل دثينة، م)٤(يف ـ معه رحل وقد ،
ا ومد قراها على تردده أثناء حضرموت إىل البيوت هذه من عدد

                                                           
ـامري) ١( الع ـد حمم بن م ـ سال احملدث الشيخ إىل ينتسبون بأبني م ـ سال الشيخ آل

يف له ترجم وشقرة، أبني بني الساحل من قريبا املسيجيد قرية طبقات((صاحب
 .))اخلواص

الكود) ٢( آل يسكنونياملشايخ عريقة ساحقبيلة من قريبا املدرك ـرلمبنطقة البح
آل املشايخ إىل ـمون وينت ـااخلامريبأحور، وبنوا القرية، تلك أسسوا الذين

عدة جدد ولكنه اهلجري، الثاين القرن إىل بناؤه يرجع الذي القدمي األثري املسجد
ـروف املع ـمقام ـ بال ـون يقوم ـائالت ع عدة البيت هذا من زال وال مرات،

ـمدرك، املنطقةبال تلك يف املدفونني األولياء أحد ويفوهو ـور((، األح الطرف
أحور خمالف تاريخ ـمؤلف)) يف عنهملل شاٍف الطباعةتفصيلٌ حتت والزال ،. 

ـع) ٣( م قدمهم إىل التاريخ كتب أشارت وقد القدماء، املنطقة قبائل إحدى م ـ اهلياث
دثينة نواحي ويسكنون ـمياسر، وال اجلحافل  .قبائل

ـار) ٤( بلجف ـد حمم بن أمحد الشيخ إىل ـمون وينت بأحور، عريقة قبيلة بلجفار آل
ـام اإلم عن ـم العل أخذ اهلجري، العاشر القرن يف ا ـمتوىف وال بأحور املدفون
إىل عاد ـم ث طويلة، سنواٍت ا جماوراً ومكث مكة إىل ورحل األكرب العيدروس

ا ِم وِعظَ والتأديب بالتسليك واشتهر تسلسلأحور إىل أشرنا وقد م، ـ والعل حلال
كتاب يف فيه واخلالف أحور((نسبهم خمالف تاريخ يف األحور وال))الطرف ،

الطبع حتت  .زال
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الشهري اإلمام شيخه عن وخاصة ـمائها، وعل صلحائها عن وأخذه
سال بن بكر أيب تردالشيخ كما م، يشبمدـ ـيم-على يق ـث حي

عبيد ـب-الشيخ املناق مؤلف أشار هذا وإىل منهم، كبريةٌ مجاعات
مثاله٢٥ص :مبا

ـا وأيض ـد، عبي ـيخ الش إىل دثينة من أتوا م ـ اهلياث أن وروي
أبني ومن الكود، وآل بلجفار آل من أضياف أناس معهم ـمع اجت

أ م ـ هل فذحبوا وغريهم، ـم سال الفقيه آل ـنممن غ رؤوس ـة ربع
ـد وف الغداء وقت حضر فعندما الطعام، من كفايتهم هلم وطبخوا
فأرسل خلق، مجلة يف ـم اهلياث دولة من أناس صالح السلطان على

ـال وق مرشد خادمه فأىب فأتوا، معهم ومن هم إليهم ـا: الشيخ ي
إىل الشيخ فأتى اإلدام، وكذلك ربعهم، يكفي ليس الطعام سيدي

ق وإىل اللحمالطعام قطع مرشد فتفقد بالسواك، وخاضه اللحم دور
كذلك والطعام مقحفة، وثالثني ست فوجدها املقحفة شخص فعد

األر فصارت اللحم، مقدار ـرعلى عش ـمانية ـ ث مقام يف غنم بع
.جلبة
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ـق تعل هلم ممن أخرى بيوتاً آخر مكان يف املناقب مؤلف وذكر
سع بن عمر الفقيه آل ـمشايخ كال عبيد صاحببالشيخ منجدةايد

وغريهم بريك .)١(وآل
مقامه وحتترم عبيد الشيخ اب وغريها املذكورة القبائل وكانت
وشواهد بنازلة، وأصيب إال شيء يف خيالفه أحد يكاد وال وصلحه،
ـواريخ، الت وريقات من غريها ويف املناقب، يف مذكورة األمر هذا

يف جاء املخطوطةفقد عنالترمجة كالمه ـرأثناء ذك العوالق دولة
ـال فق صالح بن الطيب الوهاب عبد الشيخ وهو رجاهلم، : ألحد

بن عبيد الشيخ صلح يف ـم اهلياث دولة قتلوه الذي ـدامللكهذا عب
وابنها، هي ومركوبه وابنه هو صاعقةٌ أخذته القاتل إن م ـ ث بانافع،

صغري حصان وابنها فرس . هي
عبيد للشيخ الدولة أعطت ذلك ـمىوبعد تس ـة دثين يف ساقية

ردَّت ـىت ح بانافع آل املشايخ أيدي حتت الساقية زالت وال داغر،
ـر، داغ أهل يسمون دثينة دولة من صاحل بن اللّه عبد أهل يد إىل

صيغة بأي بيان فيه يكن م ـ ل إليهم رجوعها .)٢(وأما
                                                           

ص) ١( السابق .٢٦املصدر
بانافع) ٢( الرمحن عبد بن بكر أيب للشيخ خمطوط بانافع آل مناقب يف مؤلف عن نقال

مكتبتهم يف  .حمفوظ



 

 )٧٥(

 

بن عبيد الشيخ وخدمةٌمللكعبداقضى وانتفاع نفع كلها حياةً
واخلوف والزهد الورع غاية مع ـمني، ـمسل وال ورسوله للّه بارَّةٌ
ـذين ال ـه وذريت وأتباعه مريديه مجلة يف بيِّناً ذلك ويظهر اللّه، من
طَيِّب البقاع يف ونشروا ِذكِْره، عاطر وأبقوا بعده، من رايته محلوا

أ برحيان واستأنس ـتخِربه، وانقلع وتابوا، فثابوا احلائرون، نفاسه
ـة وغلظ ـة اجلاهلي جهاالت البداوات من الكثري قلوب عن بربكته
ـردد وت ـذكر وال م ـ ـ بالعل ـاد والعب البالد اللّه وأحيا األعراب،

.الصاحلني
حني وحان أقصاه، العمر من بلغ أن بعد مواله داعي دعاه وقد

بع العفيفة الشريفة روحه ففاضت اخلميسملقاه، ليلة من العشاء د
والعشر سنةيالسادس صفر شهر من مثواه١٠٠٦ن إىل وشيِّع ـ، ه

البلدة خارج ودفن مثلها، البالد تشهد م ـ ل مِهيبٍة جنازٍة يف األخري
عليها عبر إذا ألصحابه يقول كان بقعٍة املكان: يف هذا يف أرى إين

األخري مدفنه فكانت السماء، إىل يصعد شىتنوراً من الناس وورد ،
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ـن ب ـون املكن أمحد ألخيه بعده من الظهور وكان للتعزية، اآلفاق
ـععبدامللك اجلمي اللّه رحم بعده، من باألمر التامِّ املقام قام الذي

األبرار .رمحة

 

م ـا ويه مقامه ميثلون وصاروا ظهوِره ـمراِت ث بانافع آلُ جىن
يقف م ـ ول والعام، زحامهماخلاص اشتدَّ بل احلد هذا عند بعضهم

من ومنهم منبعه، من الشيء نيل بغيةَ حبضرموت ـم العل طلب على
ومنهم عصره، يف ومن احلداد علوي بن اللّه ـد ـب ع احلبيب أدرك

عصره يف ومن احلسن بن أمحد احلبيب ولده أدرك .من
كتاب ـمنن((ويفيض وال أمحد))املواهب بن علوي بنللسيد

ـرمي ت ـاوي ح إىل ـادمني الق املشايخ هؤالء بأخبار احلداد احلسن
قوله ذلك فمن يشبم((: لالنتفاع، أهل بانافع-وأما وغريهم-آل

بن حممد ـدعبدامللككالشيخ وحمم وأمحد واحلسن املخرمي وأخيه
ـن ب عمر وابن وابنه حسني بن وحممد الشبلي وآل بانافع عبيد بين

و صغري وأوالده ـنأمحد احلس ـب احلبي على قرؤوا فغالبهم ؛ كبري
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ـثري الك منهم خرج حىت وغريها، فقهاً حتصى ال كتباً أمحد والوالد
ـن ب ـد حمم بن علي الفقيه خصوصاً بالدين، املنتفعني من وصاروا

ـاًعبدامللك وميت ـاً حي ا ترقى أمحد الوالد من حلظةٌ له حصلت ،
لعظم ـمواالة بال وخصه واجتباه ووصاهوأحبه فيه، الوثيقة عقيدته

ترقى م ـ ث معروف، الوالد ديوان يف هو ما منها ونظماً نثراً بوصايا
بهبواس يهتدى ـماً عل فصار شيوخه الشيخ،طة جده مبنصب وقام

بن عندعبدامللكعبيد واحلشمةُ القَدر له وكان يشبم، ببلد بانافع
قب وعند منصر بن عوض بن فريد بن صاحل حىتالسلطان جهته ائل

. تويف
ـبم يش بصعيد بانافع آل من والوالد احلسن بسيدنا انتفع وممن
ـيخ الش أبناء وحسني حممد والشيخان الشيبة حممد بن صاحل الفقيه
ـب لطل املرَِّة بعد املرَّةَ احلسن شيخهما إىل رحال نافع، بن بكر أيب

الطريقة وأخذا اخلرقة منه ولَِبسا وأعواماً، سنني ـم يفالعل وتضلعا
احلبشي زين بن أمحد احلبيب قال حىت ـم، العل فنون من فن : كل

بانافع آل من ألحد أقل م ـ حسني))فقيه((: ل الشيخ .إال
وإن ـرب أك وحاله أكثر وحلظه احلسن شيخه مع فحج حممد أما
ـذين ال ـاء األولي أكابر من حممد وصار أوفر، احلسني م ـ عل كان
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وإ هوناً األرض على ـالماً،ميشون س ـالوا ق اجلاهلون خاطبهم ذا
وانتفعوا جهته أهل بواليته وأقرَّت التامة االستقامة على يزل م ـ ول
ـار واألذك م ـ ـ العل ونشر املدارس على يزل م ـ ول دينهم، يف به

اجلماعة .وصالة
نفع ونواحيها عدن إىل واألسفار التردد كثري فكان حسني وأما

وللحبيب كثرياً، خلقاً به حممداللّه الشيخ يف أبيات احلسن بن أمحد
بقوله فأجابه الوالد إىل منه وصلت قصيدٍة على :جواباً

ـودَِّة امل ـايف ص احملبوب أيُّها ـِةأال البِريَّ ـِه إل ـن ِم سالم عليك
ـأَت أَنب الغرُّ أبياتك وصلت ـِةوقد والقراب النَّيب حبِّ يف بِصدِقك

ف قوماً حبَّ وِمنهمومن معهم الروايِةهو صحيِح يف هذا جاء وقد

يف ـه ل ـان وك السفال، بلدة يف املذكور حممد الشيخ تويف وقد
ـما ـ عال ـان وك ترمي ببلد الرمحن عبد وتويف وكرم، حمبةٌ الضيف

. وعابدا
مؤلف أشار ـمنن((وقد وال من))املواهب ختلُ ـم ل احلاوي أن

حيا مدة م ـ العل ـنطلبة ب حسن واحلبيب احلداد اللّه عبد احلبيب ة
ـد عن ـرمي ت جبهة اشتهروا حىت احلسن بن أمحد واحلبيب اللّه عبد



 

 )٧٩(

ينادونه العوام يعرفه ال ممن احلاوي يقطن غريب كل وصار : العوام،
بانافع .يا

ـريعةَ ش ـبالد لل ـوا حفظ بانافع آلُ ـمشايخ فال العموم وعلى
ـم وسل عليه اللّه صلى ضعفَِتاملصطفى حىت طويلٍة، ِحقٍَب خاللَ

ـا كم ـدنيا لل السَّعِي يف املشايخ واندرج م، ـ العل تلَقي عن اِهلمم
التعليم بظواهر اجلميع وشِغلَ وأتباعهم، البيت آل من غريهم اندرج
ولكن وذاك، هذا بني مجعوا وليتهم الدنيوية، وبالوظائف العصريِّ

عن به استعاضوا الذي إىلالبديلَ اجلميع أوصل قد أسالفهم طريقة
حول وال ـماعية، االجت احلياة ـيغُثاِئيَِّة العل ـه باللّ إال ـوة ق وال

.العظيم
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القرآين ٥املطلع
٧اإلهداء
٩احلالشاهد
١١املقدمة

عبيد الشيخ منشأ العوالق بالد عن ١٥نبذة
عن عبدامللكنبذة بن عبيد الشيخ النافعيةنسب ١٨والشجرة

ونشأته ٢٠مولده
والشيخ عبيد الشيخ هودسفر اهلل نيب لزيارة ٢٥ربيع
سلوكه بداية يف ٢٥مشاخيه

عمر بن ربيع الصويف ٢٦الشيخ
بامجال عبداهلل بن معروف الصويف ٢٩الشيخ

أَمح العفيفالشيخ بلوعار ٣٢د
باهرمز عبداهلل بن إبراهيم ٣٣الشيخ

باجابر اللطيف عبد بن أمحد عندل((الشيخ ٣٣))صاحب
بانافع عبدالغفار ٣٥الشيخ

عبدالر بنمحالشيخ ٣٦باعبادأمحدن
ـم سال بن أبوبكر عينات((الشيخ ٣٨))صاحب

بكر أيب الشيخ جنازة عبيد الشيخ ٤٦حضور
عبدامللكذك بن عبيد الشيخ وكرامات أحوال بعض ٤٧ر

ونواحيها العوالق بالد يف عبيد الشيخ ٥١مظهر
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عبدامللك بن عبيد الشيخ ٥٤تالميذ
الشيخ عن وأخذ تعلق ممن ٧٠عبيدبقية

اآلخرة الدار إىل وانتقاله عبيد الشيخ ٧٣وفاة
٧٤اخلامتة


